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EDITORIAL

Medellín e os apelos da realidade 50 anos depois

Três anos após as celebrações do jubileu do Vaticano II em 2015, a Igreja católica na América 
Latina celebra os cinquenta anos da Conferência de Medellín. A II Conferência do episcopado 
latino-americano visou precisamente recepcionar o grande Concilio no continente, quando sua 
chama brilhava com imenso fulgor e a história de nossos povos clamava por uma palavra de espe-
rança e solidariedade, tendo em vista as condições de pobreza e opressão política em que se encon-
travam. O momento urgente do continente oferecia as interrogações e os desafios que viriam dar 
às orientações conciliares um chão concreto de aplicação, assim como uma chave de leitura sobre 
os ensinamentos do Magistério extraordinário emanados nos dezesseis Documentos conclusivos. 
Mas, era o espírito conciliar que, antes e abaixo de qualquer passagem escrita desses Documentos, 
que soprava no episcopado qual novo pentecostes. O Concilio havia, de fato, desenclausurado o 
episcopado continental; nos anos após a conclusão da grande assembleia, as Igrejas latino-ameri-
canas conheceram tempos de renovação como nunca dantes em suas histórias; elas foram também 
adquirindo rosto concreto como Igrejas locais, povo de Deus, comunhão de diversidades e como 
sacramento do Reino na história.

As sementes conciliares foram lançadas pela II Conferência na fidelidade ao aggiornamento 
desejado por João XXIII, desde que concebera “qual flor de inesperada primavera” a realização de 
um Concilio Ecumênico para a Igreja. Visto pelo mesmo Papa como um “novo pentecostes”, o 
evento caminhou pelas estradas do novo, exigindo dos padres conciliares uma verdadeira conver-
são, tanto nas ideias quanto nos métodos de trabalho. Os percursos previamente planejados pelas 
Comissões pré-conciliares, sob o comando central, do Cardeal Alfredo Ottaviani, homem forte 
da Cúria Romana, foram rejeitados desde as primeiras sessões. Era necessário começar de novo e 
caminhar como que no escuro, tendo como luz “a Palavra que faz novas todas as coisas” e como 
chão o mundo moderno com todos os seus dramas. O processo conciliar foi obra colegiada dos 
bispos ali presentes. Nesse sentido, como muitos padres conciliares testemunharam, as quatro 
sessões gerais do Concílio foram uma verdadeira escola para seus participantes. Ali aprenderam 
de novo, não somente o que era a Igreja, mas, também a ser Igreja, como comunhão de diversi-
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dade, como povo de Deus a caminho e como sinal do Reino de Deus na história. É desse apren-
dizado fundamental que a II Conferência bebeu e ofereceu ao continente como vinho novo.

No corrente ano, cinquenta anos depois, a memória de Medellín tem sido feita por espe-
cialistas no assunto, aliás, tornado presente mais como objeto acadêmico do que propriamente 
eclesial. Muitas obras foram escritas, seja na forma de coletâneas, seja por meio de Periódicos. A 
pergunta pelo significado de Medellín no passado e no presente deu o tom das reflexões diversas 
e provocou o resgate de posturas e de questões teológicas, eclesiais e políticas. Medellín ainda 
vive como memória perigosa para muitos. Porém, se no passado significou perigo para as elites 
dominantes e, sobretudo, para os poderes tirânicos, hoje parece significar para muitos sujeitos 
e grupos dentro da própria Igreja. A Igreja dos pobres, a denúncia das injustiças e as convoca-
ções dos cristãos à luta por libertação de todo tipo de opressão ainda permanecem urgentes e, 
em certa medida, urgentes tanto quanto naqueles tempos de poder tirânico hegemônico nos 
países do continente. Não tempos mais ditaduras naqueles moldes de alta intensidade, mas es-
tamos submetidos a processos de dominação que continuam tolhendo as liberdades e, de modo 
eficiente, escondendo as explorações dos ricos sobre os pobres. É bem verdade que o que hoje 
chamamos “ricos” adquiriu uma dinâmica sistêmica e global. Vivemos a tirania de um poder 
do dinheiro que não tem mais demarcações de espaço e, a rigor, demarcação individual. Alguns 
poucos comandam mundialmente um sistema financeiro de dinheiro que gera dinheiro e que, 
sequer, ousa investir na produção. As dinâmicas de vida locais se submetem pela via política e 
pela via do consumo a esse grande sistema e dele participam em graus distintos, porém todos 
perversamente incluídos.

Fora desse sistema não há mais mundo possível, vida possível, comércio possível, política 
possível, felicidade possível!! Onipotente e onipresente o poder do dinheiro exige submissão e 
participação de todos. Na lógica do lucro que promete prosperidade econômica, estabilidade 
política e felicidade individual, esse sistema entrou na alma das nações, dos poderes instituídos 
e na própria alma humana. O mercado que se isolar localmente estará condenado à inanição, o 
Estado que se insubordinar se desmoronará como castelo de cartas e os indivíduos que o rejei-
tarem pagarão preço de voltar aos modos de vida paleolítico.

Mas, o Brasil está entrando no território obscuro de uma era histórica, fruto mais perverso 
dessa conjuntura mundial. A conjuntura local que se desenha de agora em diante desafia as 
utopias e valores modernos e a esperança mais genuinamente cristã: os valores da liberdade, da 
igualdade, da justiça social, do respeito ao diferente, da paz social, dos direitos humanos etc. 
Numa única palavra cristã: do amor ao próximo e da rejeição do ódio. Para uma parcela sig-
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nificativa da população o político liquidificou-se em tal grau que já não se diferenciam sequer 
ditadura e democracia. Os valores se relativizaram a ponto de não se distinguir o ódio da paz e a 
cultura comum legitima como normal a discriminação, a intolerância, a vingança, os discursos 
de morte em massa.

A barbárie legitimada por ações políticas odiosas, por concessões ilimitadas do judiciário e 
pela rotinização dos discursos violentos diuturnamente repetidos nas mídias sociais, anunciam 
seus efeitos imprevisíveis. Quem nos salvará do caos social e político? As regras do mercado 
financeiro mundializado e concentrado nas mãos de sujeitos corporativos ocultos ditarão de 
forma tirânica os rumos e as estratégias do novo governo eleito como salvador do país deca-
dente. As ilusões dos pobres e dos ricos convergiram-se entusiasticamente para um personagem 
comum, embora sendo ele nitidamente ultraliberal na perspectiva econômica e segregacionista 
nas posições políticas. A cegueira moral não somente mostrou sua existência, como avançou 
com sua moléstia, na medida em que o processo eleitoral avançou. Embora o quadro político 
contrastasse cada vez mais dois projetos visíveis a olho nu nos discursos que eram pronuncia-
dos e, por conseguinte, oferecesse uma dicotomia de fácil discernimento ético, o relativismo 
predominou até mesmo em instâncias políticas e eclesiais. Parcela significativa dos cristãos ade-
riu aos discursos de ódio sem qualquer confronto com o fundamento mais elementar da vida 
cristã: o amor. A rotina da história trará de volta as condições de exercício de uma consciência 
ética cristã? Ou, as redes sociais continuarão ditando as regras como magistério da verdade? O 
tempo depura as lendas e as ilusões quando essas são confrontadas com a realidade concreta, a 
começar pela mesa dos pobres e o bolso da classe média. Mas, antes que os desgastes do poder 
revelem as fragilidades dos projetos e das promessas, a fé cristã permanece viva e operante, como 
parâmetro de discernimento e orientação de vida para os seguidores do Mestre que revelou a 
sacralidade do próximo e, de modo sacramental, dos pobres e sofredores.

E nesse mundo eticamente desmontado que o carisma de Medellín tem sua densidade e sua 
realidade, bem como, seu anúncio profético-utópico da civilização do amor. Todo carisma tem 
força de dom que fecunda o novo e desfaz o velho. Os profetas vêm para derrubar e edificar com 
seus anúncios carismáticos. Aliás, todos eles vivem da missão de criar o novo, mesmo quando 
tudo se anuncia como regular e feliz. O carisma é o anuncio que se instaura em uma conjuntura 
que o tronou viável e encontra acolhida precisamente na crise se estampa em uma determinada 
situação. Ele pode ser uma oferta que liberta ou que conduz a crise para patamares ainda mais 
agudos, mesmo que prometendo salvação. Os políticos mais autoritários emergiram como sal-
vadores da pátria. Os líderes religiosos fanáticos se apresentaram como portadores da salvação 
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segura e imediata aos seus adeptos. Os verdadeiros e os falsos profetas são personificações dessa 
ambiguidade do carisma. É preciso, por essa razão, discernir os carismas com seus portadores. 
Quando os discípulos de João Batista para perguntar se Jesus era , de fato, o Messias – se seu 
carisma era verdadeiro – ele deu a senha do discernimento: aos pobres é anunciada a Boa Nova 
(Mt 11,5). Os desvalidos da história expõem com seus gritos por vida mínima as injustiças que 
reinam no mundo e ensinam que somente partindo deles se pode fazer a verdadeira justiça. 
Enquanto houver pobres e excluídos haverá justiça a ser feita.

A II Conferência oferece um carisma vivo a ser discernido nos dias de hoje, para que se evite 
o fundamentalismo literal – que fixa a verdade no texto e não permite avançar para além dele 
na busca de um sentido de fundo – ou histórico – postura tradicionalista que entende a verdade 
como ligada a uma determinada temporalidade a ser eternamente preservada. A justiça para 
com os pobres oferece o cerne vivo daquele carisma que pretende ecoar nos tempos atuais. Os 
pobres vinculam a história a Jesus e Jesus a Deus; são os lugares teológicos indispensáveis para 
se falar em justiça evangélica, em Igreja discípula e missionária de Jesus Cristo, em ética cristã e, 
até mesmo, em ética laica, segundo o princípio clássico da justiça distributiva que reza: dar de-
sigualmente aos desiguais. A opção pelos pobres institucionalizada como imperativo evangélico 
em Medellín e retomada com toda força profética por Francisco estabelece o critério primeirís-
simo de discernimento da verdade cristã. Os textos da II Conferência podem ter caducado em 
muitos aspectos: nos dados numéricos ali subjacentes, na conjuntura econômica, social e polí-
tica com a qual interage, na compreensão analítica da realidade, nas ações concretas que foram 
propostas etc. No entanto, restou-lhe o mais fundamental: Deus e os pobres. Por conseguinte, 
restou o espírito da justiça para com os pobres com o mesmo vigor, com o mesmo apelo e com a 
mesma urgência daqueles tempos de então. Esse é o espírito de Medellín que continua vivo por-
que vem do coração do Evangelho e do coração da realidade. O imperativo ético da opção pelos 
pobres, opção que “nenhuma hermenêutica eclesial tem direito de relativizar”, grita Francisco 
(EG 194 ), torna-se imperativo hermenêutico que faz o discernimento da atualidade do texto 
de Medellín. A partir dele, as orientações da Conferência de cinquenta anos atrás, passam pelo 
teste evangélico do conhecimento de Deus presente nos excluídos, nos pobres e nos sofredores.

É verdade que o processo de globalização mudou radicalmente o mundo desde 1968. Os 
próprios pobres foram incluídos de modo diferente no processo de produção e de uso das rique-
zas; estão perversamente incluídos e quase sempre iludidos pela satisfação imediata do desejo de 
consumir para ser mais feliz e, até mesmo, para sentirem-se cidadãos. No entanto, o mecanismo 
de exploração do mercado atinge multidões no planeta e se impõem por meio de seus objetos 
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sagrados de devoção: os produtos renováveis incessantemente com uma promessa nova em cada 
formato mais belo, mais eficiente e mais verdadeiro que vão endo oferecidos, qual fruto que ao 
ser comundo nos torna plenos: iguais a Deus. O drama do Paraíso terrestre permanece atuante 
nos paraísos do consumo que cooptam os desejos humanos para comerem dos frutos agradáveis 
aos olhos e ao paladar. O drama dos pobres adquire nessas seduções performances paradoxais, 
quando o necessário e o supérfluo, já não são mais distinguidos na luta diária da vida que deve 
escolher entre viver e morrer.

De fato, temos hoje os pobres que morrem de forme e os que morrem de tanto comer mal; 
são eles que perfilam os números das populações mais obesas nas periferias das cidades e que 
terminam nas anunciadas moléstias. São também os pobres os principais consumidores dos 
produtos das chamadas marcas falsas que alimentam os mercados do contrabando e os gran-
des mercados produtores. Estão entre os mais pobres os prestadores de serviço ao mercado das 
drogas que guardam seus lucros no Banco dos ricos do mundo financeiro; também dentre os 
pobres são condenados esses mesmo traficantes internacionais que arriscam suas vidas fazendo 
o serviço sujo e consumindo suas vidas nas prisões. O mundo assiste hoje à produção de outros 
pobres que são expulsos de seus países por causas econômicas e políticas e somam a cada dia 
o crescente número de migrantes e refugiados que ficam largados nos acampamentos ou pede 
asilo em terras estrangeiras.

Medellín, por certo, não explica esses pobres, mas os indica como rostos concretos que 
clamam por libertação. Os mecanismos que geram a pobreza estão muito mais sofisticados e 
complexos, porém permanecem os mesmos: a ganância como origem desses males de todos os 
outros, o pecado social que configura a situação de injustiça agora em cores cinzentas. O indi-
vidualismo é o nome mecanismo gerador – egoísmo, hedonismo, narcisismo – e o relativismo 
a justificativa que tudo acomoda na rotina de um bem-estar vivenciado por poucos ou desejado 
por todos.

O Papa Francisco insiste que devemos dizer não a tudo isso. Não ao hedonismo, não á 
idolatria do dinheiro, não à indiferença. A Boa Nova do Evangelho tem suas consequências 
proféticas que gritam contra aquilo que se impõem como valor e prática hegemônicos. Gritar a 
favor dos pobres é loucura para todos: para os ricos e para os pobres. A prosperidade assume o 
comando da vida social e religiosa. Ter mais, ou parecer ter mais, tornam-se sinônimos inequí-
voco do ser mais.

Assumir o espírito de Medellín com o comando profético de Papa Francisco constitui hoje 
uma tarefa que, por certo, exige antes de tudo uma aposta de fé em Jesus de Nazaré, pobre com 
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os pobres, antes de conseguirmos a ferramenta analítica capaz de decodificar com total clareza 
os mecanismos econômicos atuais, por demais complexo e hegemônico, antes de possuirmos as 
ferramentas políticas de enfrentamento eficaz, onde tudo se torna líquido, como explica Bau-
man e antes de contarmos com um sujeito social, político e religioso que possa protagonizar 
uma grande transformação. Em outros temos, o mundo não vai mudar tão logo suas estruturas 
e mecanismos; continuará expelindo para além de sua lógica os que forem desnecessários à sua 
perpetuação (pessoas, culturas, países) e continuará seduzindo os devotos da felicidade total 
com seus produtos sempre novos. Para essa lógica, o Evangelho nunca foi tão desnecessário e 
será rejeitado como equivoco de ignorantes, como ética ultrapassada e como coisa de comunis-
tas. A boa notícia dos produtos renováveis e carregados de promessas de felicidade que chegam 
aos indivíduos, às famílias e a nações inteiras pelas muitas mídias de tempo real se impõem 
como valor e regra para todos. Fora do consumo não há salvação! Não há caminho, verdade e 
vida! Do outro lado da mesma moeda pode-se dizer: fora do mercado financeiro não há política 
possível. Fora dessa universalidade não há localidade possível. Contudo, para os que creem e, 
até mesmo para os que creem unicamente em mundo novo possível, os valores transcendentes 
(utópicos) do Evangelho se mostram como finalidades éticas que podem referenciar a critica da 
situação atual e alavancar novas direções para a humanidade nesse momento de crise histórica 
global.

Viver Medellín na igreja de hoje é resgatar seu espírito e sintonizar-se com Francisco. A igreja 
pobre, servidora e sinal do reino na historia coloca-se necessariamente em saída. Entre o Reino e 
o mundo, a Igreja se apresenta como grandeza relativa que não existe por si mesma e nem atua 
para si mesma. A serviço do Reino (da salvação oferecida por Deus no hoje da história) e dos 
seres humanos (de modo particular dos pobres), a Igreja caminha como peregrina e como pro-
visória, como comunidade de aprendizes permanentes e como organização que sempre se reno-
va. O Papa Francisco resgata essa eclesiologia tão básica e simples e, ao mesmo tempo, tão nova 
e desafiante. Medellín deu a ela concreticidade e operacionalidade. Francisco a assume como 
programática e como projeto para toda a Igreja. E desse lócus eclesial lança suas reformas para 
a cultura católica, para a moral e para as estruturas eclesiais. Trata-se, evidentemente, de uma 
reforma em pleno curso. Com efeito, nem o papado e nem a teologia dele emanada são mais 
as mesmas, se comparados com as posturas e métodos dos Papas anteriores. Os efeitos dessa 
reforma ágil, corajosa e profunda das ideias ou da cultura católica, se fazem ver não somente em 
seus Documentos pessoais, mas também em documentos produzidos por Dicastérios da Cúria 
Romana. Nesse sentido, os Dicastérios não são mais os mesmos; ao menos alguns deles revelam 
uma nítida mudança de rumo em seus posicionamentos teológicos. Os efeitos Francisco vão 
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tornando-se visíveis desde o centro administrativo curial, ainda que não se mostrem tão visíveis 
nas cúrias locais. O aparelho geral da Igreja permanece o mesmo com suas estruturas e funções 
canônica e administrativamente consolidadas. As mudanças de mentalidade podem provocar as 
demais mudanças, no ritmo possível da historia um tanto lenta da Igreja católica. Como ensi-
nam os tempos passados, as mudanças chegam sempre atrasadas na alma e no corpo da Igreja. 
O Vaticano II acolheu a modernidade com déficits de séculos, embora não tenha provocado, 
de fato, mudanças estruturais no corpo eclesial. Hoje, em tempos de história rápida, quando 
as ideais e os processos são acelerados pelos meios tecnológicos, as mudanças da Igreja tendem 
a chegar muito depois. A vivência do valor-tradição, inerente ao ethos católico, resiste ao novo 
com certa naturalidade e, com frequência, com medo e resistência política e teológica. A era 
Francisco tem permitido rever o passado e provocado maior agilidade na produção das ideias 
dentro da Igreja. Estamos diante de um pontificado veloz que avança prá frente e em várias di-
reções na busca do novo que brota permanentemente do carisma do Evangelho e dos clamores 
da realidade. Os 50 anos de Medellín significam um marco que contribui com a sedimentação 
das renovações franciscanas e com a recuperação dos elos históricos que compõem a vivência 
eclesial latino-americana daquela data até nossos dias. Entre Medellín e Francisco a historia 
eclesial do continente e, agora também universal, adquire uma coerência de significados ainda 
maior, tendo como eixo fundamental a opção pelos pobres. O que era fragmentado e polêmico 
eleva-se como legitimo, o que era descontínuo se expõe como contínuo e o que era local se uni-
versaliza. Francisco religa os fragmentos da Igreja pobre e para os pobres em uma interpretação 
clara e firme de que a Igreja está situada entre a história concreta e a Boa nova de Jesus Cristo, 
entre o mundo e o Reino, entre os excluídos e o Cristo encarnado, entre a materialidade e a 
espiritualidade, a contemplação e a ação.

O número atual de Ciberteologia dedica-se de modo especial ao que tema que propôs o ti-
tulo do editorial: Medellín e a realidade atual. A conversa começa pela realidade atual. Os gritos 
da realidade atual ecoam os clamores por justiça e liberdade que se faziam presentes naquela II 
Conferência há cinquenta anos. De novo, não somente o grito dos pobres ecoa como parcela 
excluídas da mesa do mundo, mas também daqueles que anseia por liberdade no exercício da 
cidadania, das profissões e da livre expressão. A conjuntura atual revela, sem dúvidas, um re-
gurgito autoritário da história, embora o processo que se instaura, desde então, já na esfera das 
possibilidades políticas e institucionais, é que dará o rumo real das ideias norteadoras da campa-
nha eleitoral. A governança concreta impõe, evidentemente, seus limites às ideias demolidoras 
do novo governo. E as organizações da sociedade civil estão mais do que nunca desafiadas à 
vigilância e à mobilização numa resistência comum em prol do humanismo: a dignidade e a 
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igualdade dos seres humanos. Aqui se encontram os defensores das luzes modernas e dos valores 
cristãos fundamentais.

Sem prognósticos seguros, os Artigos referentes à conjuntura oferecem elementos que per-
mitem ampliar e aprofundar a compreensão da realidade atual, ainda marcada pelo imprevisto 
dado político da emergência da extrema direita no poder. O primeiro deles interroga sobre o 
que nos aguarda no futuro. O segundo apresenta dados e reflexões sobre a participação dos 
evangélicos na eleição do atual presidente. Os Artigos referentes à Conferência de Medellín res-
gatam três aspectos da Segunda Conferência: o significado atual dos ensinamentos da 2ª Con-
ferência, a espiritualidade de Medellín e a questão da vida religiosa. A seção de temas avulsos 
completa o número com reflexões afins a essas temáticas, oferecendo um resgate do pensamento 
de Dom Paulo Evaristo Arns e uma reflexão sobre a sinodalidade no Papa Francisco. Esses dois 
gigantes da Igreja foram e são testemunhos vivos dos ensinamentos de Medellín no contexto 
atual. O último Artigo apresenta uma temática pouco conhecida entre nós sobre a chamada 
“teologia comunicativa”. Na seção notas três textos marcam presenças com distintas questões 
que permanece fazendo ecos na Igreja e na sociedade: informações sobre um estudo sobre o 
Papa Francisco, reflexões sobre a Encíclica Laudato Si’ e um ensaio sobre a Padroeira do Brasil. 
O leitor poderá ainda acompanhar informações recentes sobre fatos e documentos atuais nas 
Seções Documentos, Saídas e Fronteiras e Observatório. A seção Documentos oferece informações 
preciosas sobre os participantes da Conferência de Medellín, apresentando um elenco inédito 
de vários sujeitos que protagonizaram aquela emblemática assembleia. Nossos agradecimentos 
ao teólogo Prof. Fernando Altemeyer Junior por disponibilizar esse laborioso levantamento, 
sem dúvida, de singular relevância histórica.

Ciberteologia continua sua marcha como meio de divulgação acadêmica e de produções 
culturais em nosso país. Permanece fiel à missão de informar e oferecer parâmetros éticos a seus 
leitores. Oxalá ajude os leitores e discernirem os fatos históricos nessa fase política nacional e 
os cristãos a fazerem a leitura dos Sinais dos tempos, como reafirmou a Conferência de Medellín.

“O tempo é superior ao espaço!” (Papa Francisco).

João Décio Passos 
Editor
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ARTIGOS

FAÇAM AS SUAS APOSTAS:  
TEREMOS AVANÇOS DEMOCRÁTICOS  

SOB A TUTELA DOS MIL ITARES?

ANTONIO CARLOS FRIZZO

Resumo: Ninguém, em plena consciência, apostava na ascensão de Jair Bolsonaro, na cor-

rida rumo ao Palácio do Planalto. Portanto, é nas perspectivas dos movimentos populares loca-

lizados na cidade de Guarulhos – (Movimento contra o Aterro Sanitário no Cabuçu e MTST 

(Ocupação Hugo Chaves) – que o presente artigo, longe de ser uma análise exaustiva de um 

futuro governo capitaneado pelo, agora eleito, Jair Bolsonaro, acena pontos convergentes que 

contribuem para compreender a derrota de uma agenda cidadã certificada em programas sociais 

como o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), Bolsa-Família, FIES, Peti, ProUNi, 

Brasil Carinhoso e que agora se vê ameaçada por programas e ideários, que se realmente forem 

executados, realinhará o Brasil à pauta dos projetos de dependência e subserviência.

Palavras-chaves: Brasil, crise brasileira, movimentos populares e eleição.

Abstract: Nobody would think possible the rise of Jair Bolsonaro in the presidential run. 

Therefore, it is in the perspective of the popular movements situated in Guarulhos – (Movi-

mento contra o Aterro Sanitário no Cabuçu and MTST (Ocupação Hugo Chaves) – that this 

article, far from being an exhaustive analisys of the future government lead by, now elected, 

Jair Bolsonaro, beckons the converging points that contribute to understanding the defeat of 

an agenda focused on the citizens, certified by social programs as PAC (roughly translated to 

Growth Acceleration Program), Bolsa-Família, FIES, Peti, ProUNi, Brasil Carinhoso and that 

is now threatened by programs and ideals that, if executed, will realign Brazil with dependency 

and subservience projects.

Keywords: Brazil, brazilian crisis, popular movements, election.
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Introdução

Um estilo bonapartista, claro que no jeitinho bem brasileiro, poderá ser a marca, do governo 
de Jair Bolsonaro. Seus assessores buscarão forjar a imagem que o consagrou nas urnas. O estilo 
militar de um homem de poucas palavras, parcos sorrisos, pouco senso reflexivo e de alguém 
que tem soluções para tudo e a todos. A aspiração de ser o primeiro a se pronunciar sobre qual-
quer tema na esfera da vida pública, o fato de desejar que sua vontade seja seguida nas esferas 
dos poderes judiciário e executivo, corre o risco de transformar o Presidente num ditador em 
potencial.

Diante de inúmeras dúvidas uma podemos excluir: Bolsonaro não governará ao estilo Te-
mer. Neste aspecto não haverá continuidade alguma. Soma-se a isso seu modo de apresentar 
propostas simplistas aos problemas complexos. Tal simplismo já deu provas de seu elevado grau 
de desconhecimento dos reais problemas do país. As causas dos movimentos LGBT’s, negros, 
indígenas foram frequentemente escrachados nas entrevistas, do então, candidato. Acenos à 
pena de morte e à proposta de popularizar o porte de armas transformaram o ex-capitão e de-
putado federal em um “salvador” da pátria. Além dos traços pessoais do novo mandante, temos 
elementos de sobra para acenar algumas perspectivas de seu governo, considerando o malaba-
rismo para compor seu grupo de ministros.

Não apostamos em um viés fascista no futuro chefe do executivo. Até o momento, Bolso-
naro representa um pensamento de direita. Sua trajetória na vida pública confirma. Sua vitória 
se deu na conjugação de descréditos com as propostas de conhecidos candidatos e no anseio 
de que algo novo surgida dos resultados eleitorais. Mas não há nada que o faça merecedor e 
defensor de um modo fascista de governar. Tudo, até o momento, está muito aberto. Muitas 
disputas – internas e externas – estão para acontecer.

1. Perspectivas do novo governo

A imagem de ser um político antissistema foi muito bem vendida. Não poucas vezes o ou-
vimos recorrer à frase do jurista e ex-presidente do STF, um dos responsáveis pelo esquema de 
corrupção do Mensalão, Joaquim Barbosa, de que o “único parlamentar que não recebeu propi-
na foi Jair Bolsonaro”. Bravatas de lado, o presidente terá que encarar as resistências do podero-
so sistema que pretende destruir: os fortes lobbys no parlamento nacional, o poder extrapolante 
do judiciário e, algo que lhe pode tirar ainda mais o sono, as grandes corporações financeiras, 
industriais, agrárias, comerciais e de comunicações. Sem contar os interesses famigerados, sem 
limites por verbas de propagandas oficiais das igrejas católica e neopentecostais. Quando o as-
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sunto é combater oligopólios uma ação pode prevalecer sobre outras, estabelecer o fim de uma 
tendência, ou até formar um novo grupo, uma nova tendência.

O governo de Bolsonaro não largará uma contínua e renovada campanha contra a corrup-
ção. Todo o conjunto da crise terá um responsável único: o PT, tendo Lula à frente. Bolsonaro 
representa a tábula rasa que devolva ao povo ações de um governo que atue contra o sistema de 
corrupção, garanta emprego, segurança e coloque o país nos trilhos. Com base neste tripé, seu 
governo terá garantido um importante aval popular por um bom período de tempo e dificultar 
a recuperação de propostas de partidos e movimentos ligados à uma agenda mais de esquerda.

Há de se ver uma significativa ofensiva na área da segurança pública, articulando e liberando 
a ação das polícias contra a criminalidade comum. Prender, matar e propagar as ações represso-
ras serão métodos corriqueiros.

A tão propalada e desnecessária reforma da previdência que legitimará mais dinheiro para 
quem já o possui, legitimando o incômodo foço social de ricos cada vez mais ricos e pobres cada 
vez mais pobres, será vendida ao povo como uma ação governamental posta em prática para 
combater os privilégios dos privilegiados. Esta reforma deve ser posta em votação ainda no pri-
meiro ano de governo. Gostaria de estar enganado, mais um forte aparato ideológico de cunho 
conservador está sendo orquestrado para dividir a opinião pública. Recentemente ouvi de um 
jovem eleitor duas chocantes declarações: o governo estará agindo certo se tirar o 13º salário. 

Afinal, ele precisa pagar a dívida pública. Uma segunda, e tão alarmante como a primeira: toda 

e qualquer oposição neste momento a Bolsonaro não deixa de ser uma orquestração de partidos de 

esquerdas corruptos. São ideias como estas já disseminadas e sustentarão a guerra de informação 
visando coroar vitoriosos em honestos e capacitados agentes políticos. Podemos prever tempos 
difíceis para as oposições.

Pelo menos seis aspectos são possíveis de serem elencados quando o assunto consiste em 
saber porque milhões de pessoas creditaram seus votos ao candidato do nanico partido PSL:

1. Bolsonaro não representa nada em termo de cacife políticos. Embora esteja na vida pu-
blica há quase 30 anos – 27 deles como parlamentar – o atual presidente nunca ocupou a coor-
denação de uma comissão na Câmara dos Deputados. Como ele mesmo alardeou durante a 
campanha “sempre esteve ligado ao baixo clero”. Posição esta tida sem nenhum destaque junto 
ao grupo de Deputados. Bolsonaro não pode ser compreendido como líder ou um catalisador 
de anseios populares. Sua vitória deve ser compreendida como uma confluência de descrédito 
com lideranças tidas como tradicionais e frequentemente expostas por parte da mídia tradicio-
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nal. Nesse ponto, a campanha pautada no “tudo, menos o PT” não deixa de ser um importante 
ingrediente, ou mesmo, a cereja do bolo. Os resultados das eleições municipais de 2016 foram 
desastrosas para os partidos de centro-esquerda.

2. Há, em torno dele, muita mobilização mas nenhuma organização. Não se vê organiza-
ções representativas da sociedade civil ao redor das propostas de Bolsonaro. Grupos ligados aos 
setores produtivos na esfera das montadoras, do agronegócio, do universo da indústria cultural 
e cientifico não se sentiram atraídos às propostas de campanha. Claro e ficou evidente que tais 
setores queriam, e até ensaiaram coro ao candidato Geraldo Alckmin do PSDB, mas sem su-
cesso algum.

3. O presidente eleito logrou vencer no auge de uma “tempestade perfeita”. A crise econô-
mica que bateu forte no segundo governo de Dilma, se prolonga até nossos dias. Todo o curso 
do processo que culminou com o golpe parlamentar que afastou a presidência Dilma se arrastou 
por nove meses. Exatamente, do dia 2 de dezembro de 2015 a 31 de agosto de 2016 o país, que 
já acumulava dados alarmantes na esfera da violência, desemprego e denúncias de corrupção 
ficou praticamente paralisado. Nossos olhares se voltaram para as notícias e manifestações ocor-
ridas em Brasília. A “tragédia política brasileira, como foi com Vargas e com Jango, culminando 
com a ditadura militar. Agora, no lugar dos tanques e das baionetas, funcionam as tramoias 
parlamentares” (Boff, p. 111).

4. O crescimento da oposição a mudanças progressistas teve um crescimento alarmante. 
Não é de hoje que os partidos políticos PSDB e MDB seguem dando sinais de uma ferrenha 
oposição aos planos de governos petistas. Incapazes de crescerem junto aos movimentos organi-
zados esses dois partidos foram os sustentáculos de grandes manifestações de ruas. Em muitas 
delas, as críticas ao modo petista de governar foram frequentes.

5. Bolsonaro, tido como presidente “Meme” alcançou a suscetibilidade das pessoas. Pela 
primeira vez uma campanha eleitoral se deparou com o mundo irreal criado por peritos. Sobra-
ram conteúdos falsos disparados por robôs difamando concorrentes. Empresas apareceram co-
letando falsamente opiniões. Criaram conteúdos falsos e perfis foram disparados via whatsapp. 
Nas redes sociais pairaram um verdadeiro vale tudo. As informações ficaram tremendamente 
segmentadas e sem credibilidade. Os fatos deram lugar as emoções e redes de mensagens. Todos 
os esforços foram criados para confundir. Bolsonaro, mesmo advertido, insistiu na criação do 
Kit Gay, da Escola sem Partido, na proibição do aborto e na Escola sem Partido.

6. Um último aceno fica por conta da precariedade da equipe de governo de transição, dis-
putas entre os diferentes setores do governo (evangélicos, militares, políticos profissionais, lobis-
tas etc.), conseguirá reorganizar o sistema político? Congresso, partidos? Vai manter o discurso 
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direto através das redes sociais? E a grande mídia monopólica como TV Globo, saberá ficar no 

seu lugar? São questões que a partir de 1 de Janeiro saberemos se irão ou não comprometer os 

planos do novo governo e como serão superadas. Até o momento o que vimos foram muitas 

promessas, a maioria delas, todas difusas e superficiais. Sem contar o famigerado toma lá dá cá 

corriqueiro na cultura política.

2. Diante de propostas conservadores, a resistência. Esperar o quê?

O primeiro passo de um governo liderado por Jair Bolsonaro será o esforço de superar os 

obstáculos frente à retórica e às intuições de que o povo elegeu de fato algo novo. Incólume. 

Avessos aos velhos acordos de bastidores que transformaram o Congresso Nacional em um au-

têntico balcão de negócios. Em um nefasto toma lá dá cá.

Oportuno citar alguns desafios que se encontram escondidos atrás da porta. Trata-se de 

assuntos que só serão vistos quando o novo chefe do executivo sentir o peso e valor da caneta:

• Crise econômica persistente,

• Desemprego conjuntural e estrutural,

• Insatisfações das classes médias e dos pequenos empresários,

• Insatisfações populares com a baixa qualidade e oferta de serviços públicos,

• Acelerada retirada de direitos, com uma enraizada violência criminal, com as aspirações 
frustradas da juventude das periferias diante da elevada taxa da desindustrialização.

Soma-se os mais de trinta anos de aprendizados, de organizações, de vitórias somadas, mui-

tas vezes as frustrações dos movimentos populares, partidos políticos, juventudes, sindicatos e 

setores do empresariado. A sociedade brasileira teve oportunidades singulares e aprendeu a se 

organizar diante de planos políticos que acenaram para a perda de direitos. Não será fácil impor 

um cala boca, como nos anos de chumbo, por mais nostalgia dos militares que uma pequena 

parcela da população demonstrou ter. Junto aos movimentos populares a palavra de ordem não 

pode ser outra que não seja a de resistência, a de ninguém larga a mão de ninguém.

Não foi pequena a parcela do lado dos perdedores. O PT segue como a maior legenda polí-

tica no campo da esquerda. Sua força pode ser comprovada na governabilidade conseguida em 

alguns Estados e na maior bancada na Câmara dos Deputados. A manutenção na prisão de seu 

maior líder, Lula, começa a fazer estragos. Inúmeras lideranças e organizações mundiais denun-

ciam todo o arsenal jurídico e as artimanhas do Ministério Público utilizadas para afastá-lo do 
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último pleito, diante de pesquisas eleitorais que o davam como vitorioso, ainda no primeiro 
turno. O movimento Lula Livre não dá sinais de arrefecimento.

Novas lideranças surgiram oriundas dos sindicatos, movimentos estudantis e camponeses. 
Dois dias após declarada a vitória de Jair Bolsonaro, os partidos do Psol e PCdoB, capitaneado 
por suas lideranças Manuela d’Ávila e Guilherme Boulos – ambos derrotados no pleito – e a 
Frente Povo sem Medo colocaram mais de 10 mil manifestantes que prometeram resistir diante 
das ameaças e propostas conservadoras.

Conclusão

Ideias de extreme direita, por anos estiveram recolhidas e envergonhadas de expor em pú-
blico suas convicções e planos. Mas ocorre que desde as movimentações de 2013, onde tudo 
começou por uns simples 0,20 centavos no preço das passagens, passando pelo Tchau Querida, 
até chegar ao espantoso e vexatório PowerPoint em que Lula é exposto como chefe de quadrilha 
e a cadeia deve ser sua nova residência, na desgovernada Operação Lava Jato, a direita se forta-
leceu e agora acessou ao núcleo central do poder.

Por tabela o cenário ficou mais complicado. Os militares voltaram ao poder pelo sufrágio 
popular. Não é bom esquecer de que Sarney, Itamar Franco e Temer eram vices de seus titulares 
e o general Mourão, vice-presidente, já deu declarações bombásticas no que se refere a tirar 
direitos dos trabalhadores e de que jamais viajará no mesmo avião na companhia do presidente.

O Brasil parece ter sido a bola da vez, o campo perfeito para a realização radical de um mo-
delo econômico que comprove as teses do neoliberalismo, até as últimas consequências. Suas 
reservas petrolíferas, suas reservas naturais e riquezas minerais, além do vasto campo disponível 
para agricultura legitimam as grandes corporações financeiras a famigerada escolha.

O Estado seguirá sendo laico. Não está tal princípio constitucional ameaçado. Veremos, 
sim, constantes acenos e afagos por parte do poder serem correspondidos por diferentes lide-
ranças religiosas que não titubearão em posar de mãos dadas, serem fotografadas e até rezarem 
juntas, em um cenário de total subserviência a um certo tipo de divindade: o capital, agora, 
disfarçado entre batinas e paletós.

Grandes mudanças já estão em cursos. A fratricida lei que proíbe, por 20 anos, investimen-
tos na esfera da saúde, educação e moradia, já aprovada no governo Temer, a PEC 55. A reforma 
trabalhista que não deu sinal algum de garantia de emprego com carteira assinada, pelo contrá-
rio. Piorou ainda mais as relações do capital com o trabalho. Assistimos o fim do trabalho em 
benefício do grande e controlador poderio financeiro.
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Não será fácil enfrentar a longa noite escura de nos aguarda. Não se implementa um pro-

jeto de cunho tão conservador, como o representando em Bolsonaro, por um curto período. 
Veremos o Brasil das elites. Mas, do outro lado da moeda, estarão os pobres e marginalizados, 
expondo suas cicatrizes denunciadoras de que no banquete do farto e improdutivo capital, 
seguem sendo excluídos e vitimados. Deste lado deve estar humanistas, religiosos, mulheres e 
homens de boa vontade que teimam em manter acesas as chamas da esperança e de dias melho-
res que poderosos teimam e ensaiam apagá-las.
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O SIGNIFICADO HISTÓRICO  
E A ATUALIDADE DA CONFERÊNCIA DE MEDELL ÍN

JOÃO DÉCIO PASSOS

Resumo: A reflexão investiga o possível significado atual dos ensinamentos da Conferência de 

Medellín. Para tanto, distingue, o carisma, o projeto e a tradição contidos no conjunto do evento 

eclesial. O exercício de discernimento da objetividade textual e do projeto emanados de Medellín 

se tornam indispensáveis para que se possa beber de seus ensinamentos nos dias de hoje.

Palavras-chave: América Latina, Igreja, Medellín e Tradição.

THE HISTORICAL MEANING AND THE PRESENTITY OF THE MEDELLÍN CONFERENCE

Abstract: The reflection investigates the possible current meaning of the teachings of the 

Medellin Conference. For this, it distinguishes the charism, the project and the tradition con-

tained in the whole ecclesial event. The exercise of discernment of textual objectivity and of the 

project emanating from Medellín becomes indispensable so that one can drink of its teachings 

today.

Keywords: Latin America, Church, Medellín and Tradition.

Introdução

A 2ª Conferência do Episcopado latino-americano acontece no âmbito de uma tensão dialé-

tica entre renovação-preservação desencadeada pelo Vaticano II. Os limites mais polarizados 

desse processo podem ser observados na América Latina, onde os propósitos e o projeto con-

ciliares conheceram seus dias mais fecundos em várias frentes eclesiais e com variados sujeitos.

É nesse contexto histórico que se situa a 2ª Conferência do Episcopado latino-americano, 

realizada na cidade colombiana de Medellín em 1968. Essa Conferência demarcou uma nova 
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era eclesial para o continente e consolidou um processo de recepção das orientações renovadoras 
do Concilio, tendo no centro a solidariedade com a realidade local: numa palavra a solidarieda-
de com os pobres. O projeto-Medellín germinou uma fase nova para as Igrejas do continente e 
se mostrou como um projeto de dupla face, de identidade e de resistência, para usar a tipologia 
sugerida por Castells (2001). Uma nova identidade eclesial vai sendo estabelecida pelo conti-
nente, porém em um jogo real, explícito ou disfarçado, de luta frente às tendências pré-conci-
liares que subsistiam nas práticas e nas estruturas eclesiásticas consolidadas e buscavam todos os 
meios de se tornarem hegemônicas no conjunto da Igreja.

O marco eclesial configurado desde então há que ser visto sem idealizações do passado, 
mas como um discernimento do presente a partir do passado, sem atualizações anacrônicas, 
mas como memória atuante, sem ufanismos, mas como compromisso com a substância de um 
projeto. Como todo evento histórico, Medellín submete-se às leis da mudança, da rotinização 
e da divergência hermenêutica. Fazer memória ao evento significa situá-lo nessa torrente desde 
um contexto outro, distinto daquele de cinquenta anos atrás. Porém, na sequência imediata 
do Vaticano II, a Conferência tem um significado único como exercício de fidelidade às orien-
tações conciliares; fidelidade que vai além da aplicação mecânica de conteúdos emanados do 
Magistério universal, fidelidade que reproduz por obediência certas pautas. Medellín significou 
fidelidade a um processo eclesial referenciado pelo Evangelho, pela sintonia com a realidade e 
pelo amplo exercício da colegialidade eclesial.

1. O aggiornamento conciliar em Medellín

A 2ª Conferência do Episcopado latino-americano convocou as Igrejas do continente a uma 
tomada de consciência de sua missão e lançou o desafio de um projeto a ser estabelecido com 
urgência e com o esforço de todos. A Introdução do Documento final fez a seguinte convocação:

Não basta refletir, obter maior clareza e falar. É preciso agir. Esta não deixou de ser 

a hora da palavra, mas tornou-se, com dramática urgência, a hora da ação. É o mo-

mento de inventar com imaginação criadora a ação a ser realizada e, sobretudo, levá-

-la a término com a audácia do espírito e o equilíbrio de Deus. Esta Assembleia foi 

convidada a tomar decisões e estabelecer projetos unicamente se estivermos dispostos 

a executá-los como compromisso pessoal nosso, ainda que à custa de sacrifícios (In-

trodução às conclusões, 3. In Conclusões de Medellín).

Não se tratava de um mero discurso e de um debate do episcopado, mas de um projeto 
concreto: ação, audácia, criatividade e coragem eram as atitudes que sustentavam a nova época 
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que se abria para as Igrejas. No contexto das crises econômica, política e ética que marcavam os 
povos do continente naquele instante, a Igreja do continente dava início à construção de uma 
identidade própria, distinta das clássicas formas de universalismo e espiritualismo constitutivos 
de sua imagem, de seu pensamento e de suas ações havia séculos. Assume, então, como fisio-
nomia concreta aquilo que o Concílio lançara como princípio e como tarefa para o conjunto 
da Igreja: a empatia com as dores, as angústias e as esperanças da humanidade contemporânea 
(GS 1). A humanidade de que falava o Concílio assume então rostos concretos nos povos do 
continente da opressão e da esperança. A realidade a ser discernida como portadora dos sinais 

dos tempos tem igualmente concreticidade: trata-se dos pobres, das ditaduras que pesam sobre 
as nações, da religiosidade do povo, da violência, das famílias etc. Essa realidade clama pela 
presença profética da Igreja como força ativa de transformação na direção da justiça, da liber-
dade e da paz. O método ver-julgar-agir fornecia um caminho de discernimento da realidade, 
permitia confrontá-la com a Palavra de Deus e conduzir os cristãos à ação transformadora. A 
Conferência promovia, desse modo, a recepção das orientações conciliares, não somente como 
acolhida de conteúdos doutrinais dali emanados, mas na aplicação do método de aggiornamento 
naquela realidade especifica. Era o próprio Concílio em ação, a concretização do espírito con-
ciliar: da Igreja servidora da humanidade e de modo particular servidora dos pobres, da Igreja 
que se dispunha a olhar a realidade e discerni-la, da Igreja povo de Deus que se entendia como 
comunhão de diferentes dons e serviços, da Igreja que se desvestia do poder para colocar-se a 
serviço da justiça. O rosto eclesial desenhado pelo Vaticano II se encarnava concretamente em 
um projeto a ser implantado no continente.

A Conferência de Medellín fez o aggiornamento efetivo da Igreja na América Latina, como 
desejou, decidiu e encaminhou o grande Sínodo; operou, nesse sentido, uma autêntica recepção 
daquelas decisões: um processo vivo de renovação que envolveu sujeitos e instâncias distintas, 
Igrejas locais e Igreja universal, adesão e vivência, abertura e acolhida, decisão e planejamento, 
conversão e avaliação (PINHO, 1994, p. 49-56). Esse processo provocou uma virada nas con-
cepções e práticas eclesiais. De Igreja-reflexo que reproduzia as orientações vindas do centro, a 
Igreja da América Latina torna-se uma Igreja-fonte, ao fazer germinar e tomar formas visíveis 
as orientações conciliares.

É bem verdade que muitas Igrejas de outros quadrantes guardaram o Vaticano II como 
semente de estimação, por se tratar de um fruto do magistério extraordinário e, portanto, de 
um elo com a longa tradição católica; recepcionaram o Concílio de modo formal ou estético, 
sem implementar as renovações de posturas e de ação, determinadas pelas decisões conciliares. 
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A reforma litúrgica bastou para os renovadores estéticos e a prática das normas tradicionais 
da burocracia eclesial encaminhava as rotinas administrativas, como se o Concílio não tivesse 
acontecido. Na América Latina, o Concílio foi sendo efetivado e produzindo frutos em um 
movimento intenso de renovação que deu às Igrejas um rosto local: como povo de Deus situado 
concretamente no tempo e no espaço.

A Conferência de Medellín significou o ponto de partida vigoroso de uma prática e de 
uma concepção eclesiais construídas nas esferas da pastoral e da reflexão teológica, da vivência 
comunitária e do serviço aos pobres, da leitura bíblica e da leitura da realidade, da organização 
dos serviços eclesiais e da atuação sociopolítica, da espiritualidade e da liturgia. O impulso da 
Conferência foi para as Igrejas locais uma força revitalizadora que foi sendo traduzida em proje-
tos e métodos de evangelização, em modelos de práticas eclesiais, em discursos teológicos e em 
atuação social e política dos cristãos. O projeto-Medellín construiu, de fato, uma nova cons-
ciência eclesial que orientou as visões e as práticas dos sujeitos eclesiais; reposicionou a Igreja 
em sua relação com o mundo concreto do continente e como detentora de reservas utópicas que 
permitiam em cada situação criticar as injustiças e anunciar um mundo novo para os filhos de 
Deus, os povos oprimidos do continente.

A Igreja latino-americana foi revigorada e reformada em todos esses aspectos, de forma a 
consolidar nos anos seguintes uma tradição particular, um modo de ser e de atuar sempre mais 
nítidos que não deixava de causar preocupações para os defensores de uma identidade única 
para o conjunto da Igreja.

2. A tradição inaugurada por Medellín

Contudo, essa identidade não foi edificada como pedra, mas como um projeto que assumiu 
as dinâmicas próprias da história nas décadas posteriores. O evento institucionalizado eclesial e 
eclesiasticamente abriu uma nova etapa para as Igrejas do continente na direção de uma identi-
ficação sempre maior com os pobres, em nome do seguimento de Jesus Cristo. A Conferência 
instituiu uma autêntica tradição: um conjunto de ensinamentos a ser transmitido (traditio) 
pelas gerações eclesiais. Nesse sentido, buscar Medellín no decorrer do tempo e, antes de tudo, 
verificar a presença de suas posturas fundamentais em cada contexto e não tanto encontrar seu 
projeto intacto nos dias de hoje, como nos tempos primeiros; é transmitir e não repetir um 
passado fixado canonicamente. Como todo exercício de transmissão significa colocar passado e 
presente em uma circularidade hermenêutica que implica interpretação, seleção, comunicação 
e aplicação de conteúdos. A força da tradição reside precisamente nessa dinâmica preservação-
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-renovação de um determinado ensinamento acolhido pelo grupo que o tem como referência 

identitária, como valor orientador e como verdade agregadora.

Cinquenta anos depois a pergunta inevitável sobre o que restou de Medellín permanece re-

levante e exige cuidadosa verificação para que se possa chegar a alguma resposta. De fato, não se 

pode afirmar que aquele carisma inicial tenha permanecido o mesmo. O vigor inicial do projeto 

e a nitidez de uma identidade eclesial, desencadearam processos dinâmicos de vivências eclesiais 

que, no decorrer do tempo, e segundo formatos locais diferenciados, foram sobrevivendo em 

função de variáveis de preservação e de mudança inerentes à história.

O projeto-Medellín não constitui unicamente um carisma vivo, no sentido de um evento 

primordial que desencadeou processos de institucionalização posteriores, como forma de fixar 

a transmitir esse mesmo carisma primordial. Embora essa dinâmica deva ser observada, preci-

samente por seu conteúdo de fé – de um modo de interpretar e vivenciar a salvação oferecida 

por Deus na história – há que observar que, na dinâmica da reprodução histórica das práticas 

sinodais cristãs/católicas, os significados emanados da Conferência estão fixados em textos. É 

precisamente essa objetividade que permite desencadear, ao mesmo tempo, uma circularidade 

hermenêutica entre passado e presente e entre texto e realidade. Os ensinamentos de Medellín 

constituem fontes de significados para as quais se podem voltar no decorrer do tempo na busca 

de referências para o presente. O texto é, portanto, portador de um projeto que se edifica, por 

sua vez, sobre um carisma fundante. Traduzindo teologicamente: o Cristo Filho do Deus Pai, 

vivo na história, libertador de todas as formas de opressão e dominação exige uma Igreja de 

seguidores fieis, pobre com os pobres, profética e atuante no tempo presente do continente.

A) O ENSINO DA 2ª CONFERÊNCIA

Uma primeira consideração é de ordem doutrinal. Antes de tudo há que considerar que os 

resultados da Conferência estão promulgados como Documento do Magistério do episcopado 

latino-americano e nesse status sobrevive como ensinamento para a posteridade, mesmo que 

sob o impacto das mais diversas leituras. Não se trata, evidentemente, de Magistério papal, mas 

de um ensinamento do Magistério local que integra o conjunto da tradição e dos ensinamentos 

da Igreja. Nesse sentido doutrinal, os resultados da Conferência permanecem vivos e autori-

zados a inspirar as compreensões e práticas eclesiais atuais, bem como as de cunho universal, 

como tem não somente ratificado o Papa Francisco em seus Documentos (EG 32, AL 3) mas 

também colocado em prática, na medida em que, invariavelmente, toma o cuidado de dialogar 
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com as Conferencias episcopais dos diferentes continentes no decorrer de seus textos (PASSOS, 
2016, p. 85-88).

Os textos de Medellín são parte da tradição da Igreja do continente e da Igreja universal; 
continuam ensinando validamente, ainda que os contextos sociais e eclesiais tenham se modi-
ficado nesses anos: a) Do ponto de vista metodológico: ensinam como uma Igreja em nome do 
Evangelho concretizou o Vaticano II, na renovação de si mesma, no diálogo com a sociedade e 
na luta pela justiça; b) Do ponto de vista de conteúdos: ao sugerirem uma formulação e uma 
aplicação da doutrina naquele contexto, exercitam o que havia orientado o princípio do aggior-

namento de João XXIII e do próprio Concílio, concretamente o desafio de preserva a substância 
da fé, renovando sua formulação (GS 62).

O evento Medellín ensina para além de sua textualidade canônica, como processo de to-
mada de consciência e de atuação da Igreja na história, donde emergem experiências pastorais, 
reflexões e testemunhos que encarnaram o Evangelho na história. Ensina, portanto: a) a ler a 
realidade à luz da Palavra e das ciências com o método ver-julgar-agir que se torna costume 
pastoral nos estudos bíblicos e regra nas análises de conjuntura, na elaboração de documentos 
eclesiais e na própria reflexão teológica; b) a sensibilidade para com os pobres e a indignação 
com as situações de injustiças; c) a Igreja a organizar-se em pequenas comunidades e em mi-
nistérios variados; d) a inserção social e política dos cristãos com vistas à transformação da 
realidade na busca do Reino de Deus; e) que a pobreza da Igreja é um testemunho concreto dos 
bispos, pastores e religiosos que adotam esse estilo de vida como seguimento de Jesus Cristo; e) 
que o testemunho de vida de cristãos pode chegar às últimas consequências com a entrega da 
própria vida.

B) A TRADIÇÃO: A HERANÇA SEMPRE ATUAL

A herança de Medellín é uma Igreja em permanente busca de sua fidelidade a Jesus Cristo 
e à realidade que a desafia. No final da década de setenta já se podiam fazer balanços dessa 
nova consciência eclesial e social estruturada como síntese orgânica entre a fé e a realidade, 
entre a história e o Reino e entre a oração e a ação (MUÑOZ, 1979) e constituída como uma 
autêntica tradição de padres da Igreja no continente. É, portanto, verdade que as conclusões 
de Medellín codificaram um Documento para a posteridade e impulsionaram um movimento 
histórico-eclesial renovador. Porém, é também verdade que todo texto, uma vez publicado, está 
entregue às interpretações e aos interesses dos sujeitos que dele se apropriam em cada tempo e 
lugar. Nenhum texto permanece fixo em seus significados, mesmo naqueles mais literais. Por 



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

22Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 58

CIBER       TEOLOGIA

CIBER       TEOLOGIA
outro lado, todo movimento renovador tem seu ciclo de atuação e tende a rotinizar-se com o 
passar das gerações e com o advento de novas necessidades históricas. Nesse aspecto, o destino 
histórico de projeto-Medellín não poderia ser diferente.

3. Os desgastes históricos do carisma fundante

Portanto, o frescor inaugural de todo movimento renovador – o carisma in statu nascendi 
– tem seus limites inerentes, uma vez lançado na correnteza do devir histórico. Nenhum ideal 
ou projeto permanecem vivos em suas promessas originais ou intactos em suas formulações. 
As sucessivas conjunturas históricas e as mudanças culturais provocam inevitavelmente adapta-
ções, quando não superações daquilo que um dia se apresentou como ideal viável. Em analogia 
às categorias weberianas, todo carisma rotiniza-se com o passar do tempo (WEBER, 1997, p. 
197-201). Essas análises podem fornecer luzes sobre os desdobramentos históricos de Medellín 
nesses 50 anos. Nesse sentido, é oportuno verificar a hipótese de um desgaste do projeto eclesial 
de Medellín nessa temporalidade historicamente dinâmica, se olhada do ponto de vista do que 
ocorreu no mundo e no continente, bem como no interior da Igreja.

Nos anos que se seguiram ao evento alguns fatos podem ajudar a entender os desgastes. O 
primeiro deles é o desaparecimento da geração dos pioneiros, de modo particular, aquela gera-
ção de bispos ungidos pelo espírito de aggiornamento do Vaticano II e que havia construído o 
ideal, o evento e o projeto de Medellín. A superação da geração dos diversos sujeitos eclesiais 
que assumiram o projeto da 2ª Conferência faz com que uma leitura e uma prática consensuais 
– uma cultura eclesial – não somente perdessem gradativamente sua mística e sua operacionali-
dade, mas também abrisse a possibilidade de diferentes releituras. A história da Igreja atesta esse 
dado, desde o cristianismo primitivo que elaborou e escreveu as sucessivas leituras do carisma 
original, até os Concílios mais recentes. De fato, todo texto doutrinal paga esse preço inevitá-
vel de sua continuidade histórica como tradição a ser preservada: cada geração se apropria de 
seus significados, se segundo as interrogações de seu tempo. Portanto, o exame do que se pode 
chamar de “desgaste do carisma de Medellín” pode ser olhado, tanto a partir das mudanças 
históricas que revelam os limites hermenêuticos de um texto paradigmático, na medida em que 
faz emergir novos problemas e novas interrogações que ele não mais responde, ou, do ponto 
de vista da própria luta pelo seu significado, desde o momento em que é promulgado. Pode-se 
afirmar que o primeiro movimento de desgaste é inerente à história dos modelos políticos e 
teóricos. O segundo parece ser inerente à Igreja, uma vez que os textos são elaborados em as-
sembleias que trabalham na busca do consenso. E sob os consensos estabelecidos subjaz sempre 
o dissenso dos perdedores como germe de uma hermenêutica distinta daquela assumida como 
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oficial. É evidente que as lutas hermenêuticas são feitas por sujeitos situados historicamente e 
dedicados a afirmar determinadas conjunturas como legítimas – no caso da Igreja eclesialmente 
corretas – e negar a outras como ilegítimas. O paradigma Medellín inicialmente consensual so-
frerá desgastes, à medida que as conjunturas eclesiais distintas de seus ideais originais vão sendo 
construídas no continente a partir de projetos eclesiais centralizadores.

Aqui se situam de forma decisiva os pontificados dos Papas João Paulo II e Bento XVI que 
capitanearam desde o centro legítimo do poder eclesial uma “hermenêutica legitima” do Vati-
cano II e, no interior desse mesmo movimento, uma apreciação doutrinal do pensamento ecle-
sial latino-americano referenciado por Medellín, assim como uma política de gestão eclesial/
eclesiástica centralizadora que desfez sempre mais a colegialidade episcopal local e colocou sob 
suspeita heterodoxa uma suposta tradição eclesial latino-americana. Os capítulos dessa história 
são conhecidos e não necessitam ser retomados. Esse movimento histórico já detectado com 
lucidez pelo teólogo João Batista Libanio (1982) no início da década de oitenta, revela uma luta 
de fundo pelo significado das renovações conciliares na direção de um recentramento eclesial, 
mais próximo do ideário tridentino do que o aquilo que havia pensado e proposto os padres 
conciliares. Não será difícil descrever, desde então, a luta entre dois projetos eclesiais na América 
Latina, sendo que, aquele querido e implantado com a legitimidade inerente ao ethos católico 
vigorou como projeto cada vez mais hegemônico, sobretudo a partir da década de oitenta. A 
tradição inaugurada por Medellín consolidou-se no âmbito desse conflito hermenêutico que se 
torna cada vez mais explícito e cada vez mais eficiente, do ponto de vista da administração ecle-
siástica católica. Trata-se, nesse sentido, de um carisma vivenciado e expandido em uma dialé-
tica de ideias e de práticas eclesiais que envolveram não somente personagens eclesiais (bispos, 
religiosos, teólogos e agentes pastorais) mas, também, Conferências Episcopais e outras forças 
econômicas e políticas interessadas nos rumos políticos do continente. O caso de El Salvador 
compõe a cena trágica dessa luta teológico-política.

No fluxo dos desgastes históricos do carisma de Medellín, há que acrescentar, evidentemen-
te, as mudanças pelas quais passou o continente o planeta. O contexto de Medellín não existe 
mais. O mundo configurou novas dinâmicas de produção, apropriação e expropriação das ri-
quezas de forma que aquela nítida localização da dependência econômica sul americana em tipo 
de capitalismo dominado pelas indústrias do norte versus mão de obra do sul, de uma pobreza 
localizada no interior dessa mesma dominação e de uma sociedade á margem do planeta, já não 
revela mais a contradição fundamental do sistema. A economia globalizada significou também 
a globalização da pobreza. A mão de obra se tornou sempre mais desnecessária com os processos 
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de automação e a inclusão perversa dos pobres nos mecanismos de consumo levou a alienação 
aos recônditos da alma humana em busca permanente de satisfação.

Também os mecanismos de dominação se adaptaram perversamente ao contexto global; 
evoluíram de ditaduras explícitas implantadas por golpes militares para formas de domínios 
e de golpes parlamentares, por formas institucionais de exercer a dominação com o apoio das 
elites e da grande mídia, hoje pelas mídias onipresentes das redes sociais. O império do mercado 
mundial, comandado pela dupla face do mercado financeiro e da cultura de consumo, se impõe 
como onipotente e onipresente. As suas formas de execução são ao mesmo tempo estruturais 
(uma hegemonia completa do financeiro sobre o produtivo e o político), político-sociais (e 
onipresença ativa nas mídias e nas redes sociais) e psicossociais (as práticas de consumo como 
valor central da vida).

É nesse contexto que o carisma, a tradição e o projeto de Medellín se apresentam como valor 
ético, cristão e eclesial. O carisma-projeto-tradição emanados da 2ª Conferência é um dado his-
tórico, datado como qualquer evento. No entanto, sua natureza eclesial como magistério o faz 
normativo, ou seja, portador de um valor sempre atual. Nessa dinâmica que confronta passado 
e presente no exercício regular de transmissão da fé, o discernimento se eleva como exercício in-
dispensável na vida das Igrejas. A pergunta pelo significado presente de um texto de cinquenta 
anos atrás se impõe e exige discernimentos teóricos e práticos.

4. Os discernimentos dos ensinamentos de Medellín

O que resta de atual nos ensinamentos de Medellín? Para além da relevância histórica que 
escreve um elo que compõe a temporalidade da Igreja local e universal na textualidade codi-
ficada e canonizada, a pergunta exige o resgate do conteúdo contido nas formulações, como 
ensinou João XXIII ao abrir o Concílio. Nesse sentido há que distinguir:

a) O projeto-Medellín que porta um ensinamento fundamental codificado textualmente do pró-
prio texto no conjunto e nas partes. O risco do anacronismo ou de um fundamentalismo textual 
é evitado com esse primeiro discernimento básico. O ensinamento de Medellín constitui um 
sistema aberto e não um sistema fechado, uma doutrina viva que se transmite em cada tempo e 
lugar, desde onde vai sendo relida e renovada.

b) O projeto-Medellín, entendido como um modo de ser eclesial que se efetiva como recepção 
prática das orientações emanadas da Conferência, dos textos escritos preservados em sua objetividade 
para a posteridade. O projeto é mais amplo que o texto e efetivou-se de modo nem sempre idên-
tico nas diversas realidades; o projeto gerou práticas e reflexões eclesiais pelo continente afora 



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

25Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 58

CIBER       TEOLOGIA

CIBER       TEOLOGIA
e ainda preserva seus efeitos de modo disperso, porém concreto na vida eclesial da América 
Latina.

c) Os contextos históricos com suas interrogações então presentes do contexto que plasmou o evento 
e o projeto da 2ª Conferência. A comparação dos diversos contextos permite verificar a atualidade 
efetiva de Medellín: submete ao teste da relevância as suas orientações e as suas formulações e 
permite, ao mesmo tempo, resgatar aquilo que é sua postura fundamental que pode permanecer 
válida ainda hoje.

d) A objetividade normativa do texto (a doutrina) com suas orientações construção teórica das 
reflexões (os modos de formulação). Os ensinamentos que emanam da doutrina de Medellín são 
construídos a partir de paradigmas teóricos (teológicos e científicos). O conhecimento desses 
paradigmas é essencial para que se possam compreender os modos de formulação e seus limites 
demarcados no tempo e no espaço.

e) A objetividade do texto original de suas sucessivas interpretações feitas pela teologia e pelos 
projetos pastorais. O texto como ensina as regras hermenêuticas é sempre uma reserva de sentido 
que vai sendo revelada no decorrer da história a partir das interrogações emergidas dos diversos 
contextos.

f ) O que ainda permanece válido como substância de sua doutrina de seus modos de formulação 
ou, ainda, o seu núcleo mais essencial daquilo que é mais periférico. As orientações de Medellín, 
embora compostas em um sistema, devem ser lidas dentro das regras que orientaram o Vatica-
no II e que hoje são reafirmadas pelo Papa Francisco (GS, 62b EG 36 e 37). Há um núcleo de 
ensinamento que prevalece sobre outros ensinamentos mais circunstanciais, sobretudo aqueles 
de cunho prático e metodológico.

g) O carisma de Medellín em seu estado original de seus efeitos residuais no magistério universal 
e nas práticas eclesiais e políticas atuais. A proposta de Medellín torna-se, de fato, um paradigma 
que vai além de seus limites temporais e locais; torna-se uma espécie de semente que germina 
no conjunto da Igreja, tradição local assimilada pela tradição universal.

Considerações finais

Medellín é semente que foi sendo semeada e renovando-se a cada colheita e não pedra pre-
servada em sua forma intacta. Nesse sentido, a grande Conferência funda as demais não somen-
te como marco fundamental de experiência de Igreja continental, mas como carisma vivo que 
chama para a consciência e a atuação na realidade dos povos do continente. Desde Medellín a 
Igreja perdeu suas ilusões de instituição autorreferenciada e aliada aos poderes sociais e políti-
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cos, despertando-se para a profecia e autocompreendendo-se como sinal do Reino e servidora 
da humanidade, de modo particular dos pobres. Dizia Paulo VI em seu Discurso inaugural: “... 
por uma convergência de circunstâncias proféticas, hoje se inaugura com esta visita um novo 
período da vida eclesiástica (...) que parece ser por divina providência conclusivo e decisivo” 
(Conclusões, p. 9) Na volta ao carisma renovador da Conferência, podem-se verificar os seus 
frutos tardios e amadurecidos para a Igreja: a opção pelos pobres como valor e norma da vida 
cristã, a afirmação das comunidades eclesiais de base como forma de vivenciar a fé, a luta pela 
justiça social como presença histórica do Reino de Deus, a afirmação da missão servidora da 
Igreja a toda humanidade, a articulação entre as dimensões histórica e escatológica da salvação, 
o valor do testemunho dos mártires da fé nos dias de hoje, o imperativo da participação política 
dos cristãos como forma de vivenciar o amor ao próximo, a crítica a todas as formas de domi-
nação e de violação da vida como contrários ao evangelho, a crítica da exploração econômica 
do modelo capitalista em vigor no planeta.

A herança mais visível de Medellín da Igreja atual é o próprio Papa Francisco. O seu perfil 
pessoal, o modo de vivenciar o ministério petrino e a sua programática de governo da Igreja en-
raízam-se no carisma de Medellín. Ele é um fruto maduro do que 2ª Conferência traçou para a 
Igreja continental e sonhou para a Igreja universal. Francisco resgata o projeto-Medellín na sua 
raiz, na medida em que retoma o Vaticano II (EG 17) e assume o “coração do evangelho” como 
fundamento primeiro que relativiza todas as demais construções doutrinais (EG 34, AL 58-59) 
e afirma a opção pelos pobres como imperativo para toda a Igreja (EG 193). Com Francisco 
a tradição latino-americana germinada após o Concílio se universalizou; surpreendentemente, 
na boca e nos gestos do Pontífice, a Igreja pobre e para os pobres e a prática da colegialidade, 
a posição crítica em relação às injustiças e aos regimes econômicos e o diálogo com as culturas 
locais se tornam, a cada dia, exercício concreto da Igreja e vão assumindo o status de Magistério 
universal.
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MEDELLÍN: 
 ESPIRITUALIDADE DA L IBERTAÇÃO!

EMERSON SBARDELOTTI

Resumo: A Conferência de Medellín foi a rápida e criativa recepção do Vaticano II no 
continente latino-americano, onde a reflexão foi orientada para a busca da forma de presença 
mais intensa como bem diz o tema: A Igreja na atual transformação da América Latina, à luz do 
Concílio Vaticano II. A atualidade do Vaticano II repercutirá sobre Medellín, que será mais ou-
sada, que será para fora da própria Igreja. Na Conferência de Medellín se tornou realidade o que 
não foi possível se alcançar no Vaticano II, indo além da mera proclamação da Palavra ao visar 
à transformação das estruturas sociopolíticas e econômicas. A pregação, a teologia e a prática 
da Igreja focalizaram em Medellín a justiça social. A Igreja assumiu uma postura profética nos 
discursos, nas práticas, nas formas institucionais, inclusive no martírio. A Igreja se concentrou 
na libertação dos pobres. Antes da Teologia da Libertação há uma Espiritualidade da Liberta-
ção! Espiritualidade da Libertação é sem dúvida a libertação da espiritualidade. Ela é um viés da 
espiritualidade de Jesus de Nazaré, que fez a opção radical pelos pobres.

Palavras-chave: Medellín. Espiritualidade da Libertação. Teologia da Libertação. Opção 
pelos Pobres. Comunidades Eclesiais de Base.

Abstract: The Medellín Conference was the fast and creative reception of Vatican II in 
the Latin American continent, where reflection was directed towards the search for the most 
intense form of presence as well says the theme: The Church in the current transformation of 
Latin America in the light of the Second Vatican Council. The actuality of Vatican II will affect 
Medellín, who will be more daring, who will be outside the Church itself. The Conference of 
Medellin became a reality that could not be achieved in Vatican II, going beyond the mere 
proclamation of the Word in the transformation of socio-political and economic structures. 
The preaching, theology and practice of the Church focused on social justice in Medellín. The 
Church has assumed a prophetic stance in discourses, practices, institutional forms, including 
martyrdom. The Church has focused on the liberation of the poor. Before Liberation Theology 
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there is a Spirituality of Liberation! Spirituality of Liberation is undoubtedly the liberation of 
spirituality. It is a bias of the spirituality of Jesus of Nazareth, who made the radical choice for 
the poor.

Keywords: Medellín. Spirituality of Liberation. Liberation Theology. Option for the Poor. 
Basic Ecclesial Communities.

Introdução

Medellín é a conferência episcopal latino-americana que tem valor histórico-teologal pois 
faz memória do que aconteceu no Continente Latino-Americano após o Concílio Ecumênico 
Vaticano II: foi recepção, atualização, ampliação e aplicação de temas que só Medellín conse-
guiu desenvolver a partir da realidade vivida [um continente econômica e politicamente sub-
desenvolvido e dependente dos Estados Unidos, afundado em ditaduras militares sangrentas. 
No Brasil em 1968, o famigerado Ato Institucional 5 – AI 5 era editado e todas as liberdades 
encerradas]. 50 anos depois a pergunta que se faz: a Igreja conseguiu responder aos problemas 
encontrados e apontados por Medellín? O que foram avanços, o que foram descontinuidades? 
O que ainda se tem a fazer? Medellín faz parte do passado ou os novos desafios que surgem na 
sociedade e na vida eclesial requerem um retorno às fontes?

Medellin foi esquecida, desprezada, subjulgada; porém, ao ser lida a partir da História recen-
te do continente, do Brasil, observa-se que foi [é] o retrato de uma Igreja profética, uma Igreja 
dos Pobres [como insiste o Papa Francisco], popular.

E hoje, qual é o retrato, o cenário de Igreja que temos?

Medellín é inteiramente fiel ao Vaticano II, portanto, quer ser uma Igreja para fora, com o 
cheiro das ovelhas. Ficam duas perguntas: 1. O que significa Medellín, para você hoje? 2. Quais 
elementos fortes de Medellín entraram e entram na vida da Igreja hoje?

1. Contextualização

A Segunda Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, aconteceu na cidade de 
Medellín, na Colômbia, de 24 de agosto a 6 de setembro de 1968. 50 anos depois, é necessário 
revisitar, recriar, e começar a História de novo! Podemos dizer que a Conferência de Medellín é 
de longe o salto qualitativo, o evento mais importante na história da Igreja na América Latina 
na década de 1960 na linha da promoção humana e da justiça social. Nela encontram-se os 
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três pontos básicos da originalidade da Igreja dos Pobres na América Latina: 1. Opção pelos 
Pobres; 2. CEBs – Comunidades Eclesiais de Base; e 3. Espiritualidade, Pastoral e Teologia da 
Libertação.

A partir da década de 1960, a imprensa latino-americana passou a noticiar o envolvimento 
de leigos e leigas, religiosos e religiosas, padres e bispos da Igreja Católica Apostólica Romana 
nas lutas populares, em protestos contra a ditadura militar, denunciando as prisões, as torturas, 
as mortes e sua mobilização na defesa de seus membros, perseguidos por suas atividades políti-
cas. Muitos católicos e católicas se envolveram na luta por democracia e direitos humanos.

De 1960 a 1989, a Igreja se posiciona claramente ao lado dos pobres, sendo então muito 
perseguida e acusada de heresia e comunismo; sofrendo com as incompreensões por parte de 
seus próprios membros e por parte da Santa Sé que notificou e silenciou teólogos e teólogas, 
fechou seminários, dividiu dioceses e transferiu bispos considerados progressistas [SOUZA. 
SBARDELOTTI, 2018, p. 211-216].

A Conferência de Medellín, inaugurada na Catedral de Bogotá, com um discurso feito pelo 
beato Papa Paulo VI, presente na capital colombiana por causa do 39º. Congresso Eucarístico 
Internacional, continua sendo uma convocação para reexaminar a missão da Igreja frente às 
transformações globais daquele momento histórico da América Latina e o momento presente, 
passados 50 anos de sua realização. Embalada pela renovação trazida pelo Concílio Ecumênico 
Vaticano II, Medellín, pretendeu num primeiro momento, ser a aplicação do Vaticano II às 
Igrejas da América Latina. Porém, Medellín foi muito mais. Já não se viviam os anos de otimis-
mo do tempo conciliar. Implantara-se no continente um capitalismo transnacional, apoiado 
pela ideologia desenvolvimentista. Em vez de desenvolvimento, estava a acontecer nos países 
da América Latina dupla dependência. Para desmascarar tal ideologia, economistas da CEPAL 
elaboraram a teoria da dependência. Em vez de desenvolvimento, propugnava-se libertação no 
interior dos países em face dos países centrais. O mundo político incendiou-se com o surgimen-
to de movimentos populares e estudantis, com a conscientização e organização dos sindicatos 
urbanos e rurais, com movimentos revolucionários. A repressão militar e policial organizava-se, 
financiada interna e externamente pelos interesses burgueses, chegando a construir regimes de 
exceção ditatoriais. No âmbito cultural, a pedagogia de Paulo Freire, a instalação de centros de 
cultura popular e os movimentos de educação de base alimentavam propostas revolucionárias. 
Reforçou-se a abertura social de João XXIII e do Vaticano II, defendendo-se a mística da Igre-
ja dos Pobres. Paulo VI, com a encíclica Populorum Progressio [1967], aprofundou o tema da 
pobreza e da Igreja no 3º. Mundo. Entrou em cena uma plêiade de bispos de extrema abertura 
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social, de valor intelectual e evangélico, cuja expressão maior era D. Helder Camara. A Igreja 

do Brasil firmou a maravilhosa experiência de colegialidade. As CEBs começaram a surgir [LI-

BANIO, 2007, p. 21-22].

1968 foi o último ano antes do cativeiro latino-americano. Após a II Conferência, aos 13 de 

dezembro, foi editado o Ato Institucional 5 – AI-5 no Brasil, que acabaria com toda e qualquer 

liberdade de expressão no país. O Congresso Nacional foi fechado. Em nome da censura e da 

Lei de Segurança Nacional muitas lideranças foram exterminadas e seus corpos nunca foram 

encontrados para que as famílias pudessem dar um enterro digno. A Igreja no Brasil, que antes 

havia apoiado a ditadura militar, testemunhou suas fileiras sendo silenciadas e perseguidas, 

sendo torturadas e assassinadas; convertida, se tornou a única voz que denunciou as injustiças 

e crimes contra a humanidade; as conclusões de Medellín deram força e coragem, ânimo novo, 

para que a CNBB, as CEBs, leigos e leigas saíssem de sua zona de conforto e assumissem o viés 

profético numa sociedade mergulhada em violência, estupidez e ignorância; pudessem ser de 

fato verdadeiros semeadores e semeadoras da paz e da justiça do Reino de Deus neste continente 

latino-americano onde sangue inocente jorrava por causa da Palavra de Deus, consequentemen-

te, por causa da defesa da Vida.

Neste artigo daremos ênfase à Espiritualidade da Libertação que jorrou da Conferência de 

Medellín, apresentando conceitos úteis e necessários que nos impulsiona a caminhar no segui-

mento, na prática e pedagogia libertadora de Jesus de Nazaré!

2. Espiritualidade da libertação

Na raiz da autêntica espiritualidade, existe sempre uma experiência viva e dinâmica de Deus, 

realizada por pessoas concretas que buscaram e buscam viver a Palavra na História, num tempo 

e cultura bem precisos, com os pés no chão da realidade. A espiritualidade é parte constituinte 

do ser humano. É nosso desejo motivar a espiritualidade que brota do projeto de vida de Jesus 

de Nazaré, que acolhe o pobre como lugar da manifestação de Deus. À luz do Evangelho, seja-

mos de fato evangelizadores com espírito.

Antes da Teologia da Libertação há uma Espiritualidade da Libertação!

Algumas lideranças da Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Cobilândia, 

Vila Velha-ES, me perguntaram: “porque a Teologia da Libertação é tão combatida na Igreja?”. 

Respondi que, as pessoas que a combatem, nunca fizeram questão de entendê-la e perceber as 

razões culturais e sociais pelas quais se posicionou ao lado dos pobres, contra a pobreza.
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A Opção pelos Pobres foi a radical opção feita por Jesus de Nazaré! E esta opção é que define 

a TdL. É o seu núcleo central.

A TdL experimentou isso e a traduziu nas cores, cheiros, gestos de Nuestra América. A li-
berdade sempre foi o maior desejo em qualquer lugar e tempo na história da humanidade. Foi 
preciso se libertar de uma teologia que colocava Jesus de Nazaré distante demais do Povo de 
Deus neste lado do planeta, e fazer uma teologia que o aproximasse e tivesse de fato um rosto 
mais latino-americano e caribenho. Aí; estes que a combatem disseram, dizem, que isso era, 
que é heresia, marxismo, comunismo. Só era, é apenas: inculturação do Evangelho nestas terras 
continentais tão marcadas pela violência e extermínio de sua gente, de ontem e de hoje. Por não 
deixar a profecia cair germinaram mártires da caminhada, adubando este chão com o próprio 
sangue.

A novidade sempre atrai a descrença e a perseguição de quem não quer abrir mão de seus 
privilégios e seguir de fato o que pede o Evangelho. Foi assim que perseguiram e assassinaram 
Jesus de Nazaré, não seria diferente com seus discípulos missionários.

Não somos maioria na Igreja, mas o nosso silêncio incomoda muita gente. Talvez, nossa 
estética evangélica não os deixam dormir em paz!

Quem a combate diz quase sempre que a TdL está morta, porém, por cada rua que ando e 
vejo um pobre sem condições humanas de viver, penso que a TdL está mais viva do que nunca 
e que o Reino proclamado por Jesus de Nazaré está longe demais de se realizar.

Me pergunto, todas as vezes que estou numa Celebração da Palavra ou Eucarística e ouço 
uma homilia fraca, deslocada do texto e da realidade da comunidade, se quem de fato a faz 
entendeu o que leu nas Escrituras Sagradas? A conclusão que chego é que é mais fácil se omitir 
e não se comprometer.

Assistencialismo qualquer um pode fazer, mas ir no epicentro do problema... Ah. Isso pou-
cos possuem a coragem necessária para fazer. A TdL se prestou, se presta em fazer isso: ir no 
epicentro, seguindo os passos de Jesus de Nazaré.

A TdL pode não estar mais nos altares, mas está nas ruas e tem o cheiro das ovelhas. A mis-
são ainda não acabou!

Há em Medellín um itinerário místico, pensado, meditado, rezado, vivido por toda uma 
geração de bispos profetas que experimentaram Deus a partir do povo, no meio do povo. Eles 
nos ensinaram que a verdadeira teologia deve ser sempre feita a partir do povo, pois tanto a 
espiritualidade como a mística só pode ser uma experiência cotidiana, solidária e integrativa 
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[MENDONÇA, 2017, p.10]. Medellín nos mostrou a necessidade de contemplar na libertação 
e também a contemplação na ação pela justiça. A teologia vive de uma prática e de uma espiri-
tualidade. Essa prática não é senão o seguimento de Jesus em nossa história, e essa espiritualida-
de outra coisa não é senão a atualização do espírito de Jesus [SOBRINO, 1992, p. 7-8]. A liber-
tação tem, sobretudo, sua espiritualidade. Da Espiritualidade da Libertação, vivida diariamente 
na pobreza, no serviço, na luta e no martírio, surgiu precisamente a Teologia da Libertação, que 
pensou sistematicamente toda essa vida e suas motivações de fé: o mistério do Deus de Jesus no 
mistério dessa caminhada continental [CASALDÁLIGA. VIGIL, 1996, p. 12].

A palavra espiritualidade tem sua raiz na palavra espírito: Então YHWH modelou o ser hu-

mano com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida e o ser humano se tornou um 

ser vivente (Gn 2,7).

Ser vivente corresponde ao vocábulo nefesh, que designa o ser animado por um sopro vital 
– manifestado também pelo espírito = a ruah (hebr.: sopro, vento): Ele lhes disse de novo: A paz 

esteja convosco! Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes 

disse: Recebei o Espírito Santo (Jo 20,21-22).

Anselm Grün diz que

sempre é bom refletir sobre a origem das palavras. Spiritualis [latim] é a tradução da 

palavra grega pneumáticos, que pode ser traduzida por “de acordo com o espírito” ou 

“cheio de espírito”. A palavra “espiritualidade” formou-se, pois, no contexto cristão. 

Em última análise, portanto, espiritualidade significa: viver do Espírito; viver da 

fonte que é o Espírito Santo. A espiritualidade cristã orienta-se pelo Espírito de Jesus 

Cristo. No desenvolvimento de uma vida espiritual, refere-se às palavras e ações de Je-

sus, à sua doutrina e às suas obras de redenção e libertação. É o caminho do deixar-se 

formar e mudar cada vez mais pelo Espírito de Jesus; é o caminho da moldagem do 

mundo segundo o modelo da mentalidade de Jesus. O teólogo Karl Rahner entende 

por espiritualidade: “viver pelo Espírito”. É sem dúvida a definição mais simples e 

clara. Espiritualidade significa que o Espírito Santo é a fonte da minha vida. Todavia, 

para eu poder viver dessa fonte, preciso primeiramente de caminhos que me levem 

a ela. São eles a meditação, a oração, o silêncio e a celebração dos cultos religiosos. 

Todas essas formas querem me pôr em contato com a fonte, que é o Espírito Santo 

que mana dentro de mim, mas da qual eu frequentemente também estou desligado. 

Pode-se dizer, pois, que a essência da espiritualidade consiste em haurir minha vida 

da fonte que é o Espírito Santo (GRÜN, 2008, p. 12-15).
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A espiritualidade é caracterizada pela alteridade e pela comunidade de fé. A alteridade con-

duz à vivência da espiritualidade. Muito além das fronteiras legais de um Estado, estão os seres 
humanos, os “nós” e os “eles”, nos quais se tornam necessários o diálogo e a vivência da alteri-
dade. A comunidade de fé é o muro de contenção. A espiritualidade é a força do amor Ágape, 
que forma a comunidade. A comunidade se torna, então, um ponto de convergência, para onde 
afluem os iguais. A espiritualidade identifica-se e se fortalece com pessoas que vivem a mesma 
situação de vida.

O termo espiritualidade em sentido estrito e básico significa: o domínio do Espírito = o 
encontro do Espírito com o povo cristão realizado na comunidade eclesial dando origem a uma 
mística. Espiritualidade é algo muito simples. É uma tentativa cotidiana do assegurar que o 
Espírito que nos impulsiona, motiva e guia seja o Espírito de Jesus Cristo e não qualquer outro 
espírito, como por exemplo, a minha própria conveniência ou o espírito de uma sociedade de 
consumo (MATOS, 1995, p. 4-6).

A espiritualidade é a raiz profunda de nossa força. A espiritualidade é beber do próprio poço! 
A espiritualidade, se não estiver inserida na caminhada de libertação do povo e, ao mesmo tem-
po, fincada na tradição bíblica e eclesial, nada será, não terá nenhuma importância.

Espiritualidade da Libertação é sem dúvida a libertação da espiritualidade. Ela é um viés da 
espiritualidade de Jesus de Nazaré, que fez a opção radical pelos pobres, solidarizando-se com 
eles, amando-os em profundidade, portanto, libertando-os das prisões (religiosas, sociais, eco-
nômicas e políticas) que não os deixavam ser seres humanos. A Espiritualidade da Libertação se 
constrói a partir da leitura que se faz da realidade em períodos da história, em termos de utopia 
e de práxis para realizá-la. Ela é uma voz que chama a pessoa para realizar-se enquanto sujeito, 
mediante o compromisso firmado na transformação histórica de libertação, inspirada no proje-
to de Deus, manifestada nas causas de Jesus, as quais, no entardecer de nossos dias, se tornam 
nossas causas para o dia seguinte. Mesmo que esta espiritualidade não esteja na mídia, que não 
se fale nela, engana-se quem pensa que ela não supõe um diálogo profundo com a atualidade, 
reinterpretando a religião e produzindo insegurança e desestabilização, tornando-se uma peça 
de discórdia e de conflito na engrenagem do sistema neoliberal vigente. Essa hegemonia neoli-
beral, que também está presente na Igreja, coloca todos os ventos contrários aos que defendem 
o reino de Deus, entendido como Opção pelos Pobres.

A espiritualidade é basicamente uma teimosa esperança, uma fé ardente, um amor inflama-
do que vai em direção à contemplação da compaixão e do cuidado. Compaixão e cuidado não 
são conceitos psicológicos, mas ontológicos. Não são sentimentalismos nem assistencialismos. 
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Nenhuma espiritualidade é autêntica se não se converter em compaixão e cuidado. A espiritua-

lidade é viver pelo Espírito com esperança! Relembra-nos Medellín:

Não basta, certamente, refletir, conseguir mais clarividência e falar. É necessário agir. 

A hora atual não deixou de ser a hora da “palavra”, mas já se tornou, com dramática 

urgência, a hora da ação. Chegou o momento de inventar com imaginação criadora 

a ação que cabe realizar e que, principalmente, terá que ser levada a cabo com a au-

dácia do Espírito e o equilíbrio de Deus.

[...] Isto indica estarmos no limiar de uma nova época da história de nosso conti-

nente. Época cheia de anelo de emancipação total, de libertação diante de qualquer 

servidão, de maturação pessoal e de integração coletiva. Percebemos aqui os prenún-

cios do parto doloroso de uma nova civilização. E não podemos deixar de interpretar 

este gigantesco esforço por uma rápida transformação e desenvolvimento como um 

evidente signo do Espírito que conduz a história dos homens e dos povos para sua 

vocação.

[...] Nós, cristãos, não podemos, com efeito, deixar de pressentir a presença de Deus 

que quer salvar o homem inteiro, alma e corpo. No dia definitivo da salvação Deus 

ressuscitará também nossos corpos, por cuja redenção geme agora em nós o Espírito 

com gemidos indescritíveis (CELAM, 2005, p. 74-75).

2.1 OPÇÃO PELOS POBRES

A Opção pelos Pobres é a chave para entender, compreender, vivenciar, experimentar a Es-

piritualidade da Libertação.

A Opção pelos Pobres, teologicamente, aparece nos textos bíblico do Primeiro Testamento e 

do Segundo Testamento, espalhada por várias perícopes. As perícopes que nos chamam a aten-

ção aqui são as de Ex 3,7-9, Sl 82,1-4, e Lc 4,16-21.

Fica claro nas perícopes que o Deus do Israel bíblico e de Jesus de Nazaré é o Deus dos po-

bres, não é o deus do poder dominante! Não é possível conhecer a Deus negligenciando a dor 

alheia. Portanto, para se chegar a Deus é de suma importância ir ao encontro dos expurgados 

do sistema; esta é a condição de possibilidade para conhecer Deus. Onde está o pobre também 

está Deus. Deus está sempre presente na história do seu povo para salvá-lo. Ele é o Deus dos 

pobres que não tolera a opressão, que não tolera a injustiça.
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Deus é revelado para um grupo social específico: os pobres.

A estrutura social do Israel antigo era a de uma sociedade teocrática e que tinha seu foco 
em Jerusalém, a Terra Santa onde estava o templo, e dependente economicamente de uma 
agricultura primitiva. Com poucos períodos de liberdade política foi escravizado pelo Egito, 
pela Assíria, pela Babilônia, pela Pérsia, pela Grécia e por Roma e só voltou a ser um Estado 
independente em 1948, passando todo o resto do século XX envolvido em guerras, construindo 
um arsenal nuclear, deixando inertes e omissas as grandes potências no século XXI.

A Opção pelos Pobres é uma expressão contemporânea, mas ela está no fundamento da 
Bíblia. A Bíblia parte da revelação de um Deus que opta por pessoas oprimidas: por seus iguais, 
por seus reis, pelos reis inimigos e mais poderosos. O Deus da Bíblia se revela pela primeira vez, 
como o Deus destes pobres específicos no livro do Êxodo: os camponeses e os trabalhadores das 
construções do Faraó do Egito. A opção do Deus da Bíblia é estrita: toma partido deles contra o 
opressor. Nos Salmos são ressaltada a importância que neles os pobres ocupam, pois são objetos 
da ação salvífica de Deus. Para entender e compreender a mensagem de Jesus de Nazaré basta 
apenas colocá-la no contexto em que viviam os pobres da sua época. Quem são estes pobres? 
São os economicamente fracos e sem posses de bens materiais. São os diaristas, aqueles traba-
lhadores não qualificados, bem numerosos cujas condições de vida eram na Palestina, mais pre-
cárias do que as dos escravos. São os pecadores. O conceito aqui deve ser entendido enquanto 
categoria social mais do que categoria ético-religiosa. São considerados pecadores todos aqueles 
que trabalhavam com transportes de mercadorias, lojistas, pastores, publicanos, ladrões e pros-
titutas. São os ignorantes, pois estes, devido a sua falta de cultura não observavam as complica-
das e numerosas leis judaicas. Por fim, acrescenta-se a esta lista os simples [nepioi], os pequenos 
[mikroi], os últimos [eschatoi], os pequeninos [elachystoi], as mulheres e os estrangeiros.

Pobres são os necessitados, aqueles que não possuem nem o necessário para viver. Aqueles 
que carecem de respeito por sua dignidade como pessoa humana; aqueles que estão privados da 
liberdade; aqueles que não possuem participação alguma no desenrolar da sociedade nos cam-
pos da economia, da política, da religião, da cultura.

A Opção pelos Pobres nunca foi uma moda passageira, nem é hoje em dia. Ela é a base da 
Teologia da Libertação, é o que a resume, pois é a opção radical feita por Jesus de Nazaré. Je-
sus escolheu os pobres enquanto seguidores, colaboradores mais próximos, discípulos, amigos. 
Quanto mais se aprofunda na teologia do pobre, mais se aprofunda na Palavra de Deus, mais 
aparecem novos fundamentos e realidades que falam da veracidade da Opção pelos Pobres em 
seu triplo sentido: pastoral, teológico e bíblico. A Opção pelos Pobres é a essência de um cris-
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tianismo católico que pretende ser fiel ao Evangelho. Consiste na decisão voluntária de unir-se 
ao mundo dos pobres, assumindo com postura e estética evangélica, com realismo histórico, a 
causa da libertação integral. Ela deve ser realizada por todos aqueles que creem, independente 
de sua situação socioeconômica (SBARDELOTTI, 2018, p. 105-115).

Os pobres são o coração da Teologia e da Espiritualidade da Libertação.

A Opção pelos Pobres na Igreja latino-americana foi, então, concebida com dois sentidos prin-
cipais: 1. Uma solidariedade concreta com os pobres, que move o indivíduo a assumir suas pers-
pectivas, seus interesses, suas dores e seus desejos. Isso, por sua vez, implica um compromisso de 
toda a Igreja em abraçar a pobreza material e denunciar estruturas injustas que produzem pobreza 
e opressão. 2.Uma determinação para criar condições que permitam aos pobres emergir como 
sujeitos eclesiais, como agentes evangelizadores de toda a Igreja, responsáveis pelas transformações 
necessárias para estabelecer a justiça e uma nova sociedade (BINGEMER, 2017, p. 60).

Medellín distingue a pobreza e se apresenta como uma Igreja pobre:

[...] A pobreza como carência dos bens deste mundo necessários para uma vida hu-
mana digna é um mal em si. Os profetas a denunciam como contrária à vontade do 
Senhor e, muitas vezes, como fruto da injustiça e do pecado dos homens.

[...] A pobreza espiritual, que é o tema dos pobres de Javé. A pobreza espiritual é a 
atitude de abertura para Deus, a disponibilidade de quem tudo espera do Senhor. 
Embora valorize os bens deste mundo, não se apega a eles e reconhece o valor supe-
rior dos bens do Reino.

[...] A pobreza como compromisso, assumida voluntariamente e por amor à condi-
ção dos necessitados deste mundo, para testemunhar o mal que ela representa e a 
liberdade espiritual frente aos bens do Reino. Continua, nisto, o exemplo de Cristo, 
que fez suas todas as consequências da condição pecadora dos homens e que sendo 
“rico se fez pobre” para salvar-nos.

Neste contexto, uma Igreja pobre:

– Denuncia a carência injusta dos bens deste mundo e o pecado que a engendra.

– Prega e vive a pobreza espiritual como atitude de infância espiritual e abertura para 
o Senhor.

– Compromete-se ela mesma com a pobre material. A pobreza da Igreja é, com efei-
to, uma constante na história da salvação.

Todos os membros da Igreja são chamados a viver a pobreza evangélica.



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

38Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 58

CIBER       TEOLOGIA

CIBER       TEOLOGIA
[...] A situação atual exige, pois dos bispos, sacerdotes, religiosos e leigos o espírito 

de pobreza que rompendo as amarras da posse egoísta dos bens temporais, estimula 

o cristianismo a dispor organicamente da economia e do poder em benefício da 

comunidade.

[...] A pobreza da Igreja e de seus membros na América Latina deve ser sinal e com-

promisso. Sinal do valor inestimável do pobre aos olhos de Deus; compromisso de 

solidariedade com os que sofrem (CELAM, 2005, p. 201-203).

2.2 CEBS: UM NOVO JEITO DA IGREJA SER POBRE E DOS POBRES

As Comunidades Eclesiais de Base – CEBs, na Igreja do Brasil, na América Latina e Caribe 

constituem um dos traços mais dinâmicos da vida em comunhão, da vida em sociedade. O mé-

todo para ligar a relação fé e vida nas CEBs é o VER-JULGAR-AGIR, acrescido, hoje em dia, 

do REVER-CELEBRAR-SONHAR. Vivido e discutido em pequenos grupos, por causa de um 

impulso renovador que cresceu a partir da década de 1960, chegando até os nossos dias hodier-

nos em que se relê a História e se descobre desafios a partir da experiência dos Intereclesiais das 

CEBs, da espiritualidade libertadora e da vivência eucarística, do anúncio da Palavra de Deus 

e do testemunho de fé [martírio], da solidariedade e do serviço, da formação dos discípulos 

missionários e da rede de comunidades, da participação nos movimentos sociais, da abertura ao 

ecumenismo e ao diálogo inter-religioso.

As CEBs bebem do mesmo contexto do Vaticano II. Estão em sintonia com ele na medida 

em que nascem no e do terreno preparado pelo Movimento Bíblico, pelo Movimento Litúrgi-

co, pela Ação Católica, com a renovação da Doutrina Social da Igreja. Não encontramos a ex-

pressão Comunidades Eclesiais de Base nos textos do Vaticano II, de forma explícita. No entanto, 

poderemos encontrar muitos textos que manifestam o que as CEBs já vinham vivenciando no 

Brasil e em vários países da América Latina e Caribe. No Brasil, as CEBs nascem por volta do 

final da década de 1950 e início da década de 60. Fazem ligação da fé com a vida e, a partir da 

articulação da Palavra de Deus com a ação social e política em busca da justiça, vai surgindo 

um novo modo de ser Igreja. A Teologia da Libertação nasce no e do mesmo terreno gerador das 

CEBs e do Vaticano II. Ela, como as CEBs, se situa em um espaço mais amplo que o espaço 

eclesial e dentro do movimento histórico maior que influenciou a vida política, social e cultu-

ral. As CEBs assumiram em sua prática pastoral e social as marcas da Teologia da Libertação: o 

método ver, julgar e agir, a opção pelos pobres e a prática pastoral a partir dos pobres, vendo-os 

como novos sujeitos sociais e eclesiais (DICIONÁRIO, 2015, p. 91-92).
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Em 1982, os bispos diziam que as CEBs não surgiram como produto de geração espontânea 

nem como fruto de mera decisão pastoral. Elas são o resultado da convergência de descobertas 
e conversões pastorais que implicam toda a Igreja – povo de Deus, pastores e fiéis –, na qual o 
Espírito opera sem cessar. Em 2010, irão dizer que as CEBs representam uma maneira de ser 
Igreja, de ser comunidade, de fraternidade inspirada na mais legítima e antiga tradição eclesial. 
Teologicamente, são uma experiência eclesial amadurecida, uma ação do Espírito Santo no 
horizonte das urgências de nosso tempo. Uma destas urgências é o desafio de viver a espiri-
tualidade no seguimento de Jesus de Nazaré e de proclamar a fé, sem deixar cair a profecia no 
mundo urbano.

Passar-se-á de uma Igreja com CEBs para uma Igreja de CEBs. A diferença consistirá fun-
damentalmente em que o poder central da matriz, consubstanciado no pároco, cederá lugar a 
coordenações compostas pelos animadores das CEBs, escolhidos por determinado tempo pelos 
membros da comunidade. A comunidade será um grupo cuja identidade reside na similaridade 
entre seus membros e cuja coesão funda-se na relação de aliança. Isso será possível se ela se ali-
mentar da espiritualidade da libertação, que se caracterizará fundamentalmente pelo seguimen-
to de Jesus pobre. O ponto crítico será, portanto, a opção pelos pobres, numa pastoral solidária 
com eles. Implicará uma atitude de serviço libertador, mais que assistência (LIBANIO, 2009, 
p. 117-118; 133).

Considerações finais

Nas palavras proféticas de Dom Pedro Casaldáliga: Medellín foi, sem dúvida, o Vaticano 
II da América Latina. Mais avançado que o Vaticano II, porque no Vaticano II a opção pelos 
pobres foi de uma minoria, quase clandestina, comandada por Dom Helder Camara. Medellín 
fez a opção pelos pobres, Medellín fez a opção pelas comunidades, Medellín fez a opção pela 
militância, a partir da fé. Eu digo sempre que em toda a história da Igreja de América Latina 
e Caribe não tem tido nenhum acontecimento como Medellín. É o nosso Pentecostes! (GO-
DOY. AQUINO JÚNIOR, 2017, p. 7).

O episcopado em Medellín assumiu como imperativo de ação a consolidação da justiça, a 
promoção da paz, a educação libertadora e uma Igreja pobre em defesa dos pobres. Revisitando 
criticamente o passado é possível ter elementos históricos que revelam as situações contradi-
tórias do presente, a descontinuidade não somente em relação a Medellín, mas em relação ao 
Vaticano II e, ao mesmo tempo, reconhecer práticas pastorais que realizaram e realização a 
recepção do Vaticano II e de Medellín em território latino-americano (SOUZA. SBARDE-
LOTTI, 2018, p. 38).
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A Espiritualidade da Libertação encontra em Medellín um terreno adubado, propício para o 

plantio. A semente será jogada no chão. Germinará. Brotará. Crescerá a árvore que por 11 anos 
dará bons frutos. Toda árvore que dá bons frutos recebe muita pedrada. Com Medellín não será 
diferente. Nas décadas seguintes será colocada para escanteio. Mas a árvore, apesar do rigoroso 
inverno eclesial vivido na Igreja Católica Apostólica Romana, sobreviverá e verá outras árvores 
dando novos e bons frutos. O fio condutor de tamanha força e refundação: a Espiritualidade da 
Libertação enquanto prática da pedagogia e prática libertadora de Jesus de Nazaré.

Todos nós carregamos em nossas entranhas o sopro e o espírito divinal, portanto, somos 
desde o nascimento envolvidos de Espiritualidade.

Falamos de Espiritualidade porque somos discípulos e discípulas de Jesus de Nazaré. É bem 
verdade que, mais do que falar, nós sentimos a espiritualidade dEle. É o que nos motiva a entrar 
na luta pela defesa cotidiana e constante da Vida no Reino.

Após 50 anos, Medellín continua sendo um testemunho profético. Somos herdeiras e her-
deiros desta Tradição. Somos frutos da libertação de uma teologia europeia para uma Teologia 
da Libertação, na qual o centro é Jesus de Nazaré em sua radical opção pelos pobres, com o 
olhar, o sorriso, o rosto dos povos do continente latino-americano e caribenho.

Antes, durante e após Medellín, muitas cruzes foram levantadas, muito sangue inocente foi 
derramado por causa da Palavra germinada nestas terras continentais, de rostos indígenas, afros 
e brancos. Nossa Espiritualidade da Libertação é martirial!

E com o sangue de nossos/as mártires não se pode brincar.

Falar da Espiritualidade da Libertação que jorra de Medellín nos dias atuais é encontrar em 
nós e na comunidade, o mistério que nos faz viver com os pés no chão, atentos aos apelos e aos 
clamores do povo, com o coração e os ouvidos bem abertos para o que Deus tem a nos dizer.

Concluo que Espiritualidade da Libertação é um viés da espiritualidade de Jesus de Nazaré 
que fez e faz a opção radical pelos pobres, solidarizando-se com eles, amando-os em profundi-
dade, portanto, libertando-os das prisões [religiosas, sociais, econômicas e políticas] que não os 
deixavam ser seres humanos.

E poderemos colocar em prática o sonho de uma Igreja pobre para os pobres de São João 
XXIII. E poderemos colocar em prática o Pacto das Catacumbas da Igreja Servidora e Pobre. 
Em atenção aos sinais dos tempos, recitar como um mantra o Proêmio da Gaudium et Spes 1:

As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo 
dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as 
tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo; e não há realidade alguma verdadei-
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ramente humana que não encontre eco no seu coração. Porque a sua comunidade é 
formada por homens, que, reunidos em Cristo, são guiados pelo Espírito Santo na 
sua peregrinação em demanda do reino do Pai, e recebam a mensagem da salvação 
para a comunicar a todos. Por este motivo, a Igreja sente-se real e intimamente ligada 
ao gênero humano e à sua história (CONCÍLIO, 2009, p. 6).
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50 ANOS DE MEDELL ÍN:  
MEMÓRIA E PROVOCAÇÕES À VIDA RELIGIOSA  

CONSAGRADA E AOS SACERDOTES

REUBERSON FERREIRA, MSC

Resumo: Este artigo busca apresentar, refletir, atualizar e popularizar a temática dos relató-

rios sobre os Religios(VRC) e os Sacerdotes adscritos nas conclusões Finais da II Conferência 

Geral do Episcopado latino Americano. Para equacionar essa proposta será apresentado uma 

visão panorâmica sobre a celebração da Conferência e a elaboração de suas conclusões. Em se-

guida, veicular-se-á o conteúdo dos dois relatórios. Por fim, algumas alusões a aplicação, recep-

ção, vivência e atualidade histórica desses documentos na realidade eclesial da América latina, 

mormente no Brasil, serão pontuados. A metodologia aplicada a essa pesquisa será a da revisão 

bibliográfica e a perspectiva de abordagem será feita por um viés histórico.

Palavras-chave: Medellín – cinquenta anos – Sacerdotes – Vida religiosa consagrada.

50 years of Medellín: Memory and provocations  
the Consecrated religious life and the Priests

Abstract: This article seeks to present, reflect, update and popularize the theme of the re-

ports on Religions (VRC) and the Priests assigned in the Final Conclusions of the Second Ge-

neral Conference of the Latin American Episcopate. To balance this proposal will be presented 

a panoramic view on the celebration of the Conference and the elaboration of its conclusions. 

Then the contents of the two reports will be displayed. Finally, some allusions to the applica-

tion, reception, experience and historical relevance of these documents in the ecclesial reality 

of Latin America, especially in Brazil, will be punctuated. The methodology applied to this 

research will be the one of the bibliographical revision and the perspective of approach will be 

made by a historical bias.

Keywords: Medellin – fifty years – Priests – Consecrated religious life.
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Introdução

O despontar de dois mil e dezoito recorda à Igreja católica na América Latina e, com 
ela, à Igreja universal, os cinquenta anos da II Conferência Geral do Episcopado Latino 
Americano. Trata-se de um evento ímpar, pois como poucos momentos eclesiais, Medel-
lín marcou, em várias latitudes a tessitura da Igreja neste continente. Não sem razão, teó-
logos e historiadores atestam que nesse documento, por antonomásia, firmou-se a ata de 
fundação da Igreja na América Latina. Alcunhou-se as conclusões decorrentes dessa Con-
ferência de a certidão de nascimento de uma Igreja autenticamente latino-americana. 

As Conferências Gerais do Episcopado Latino Americano são um instrumental de trabalho 
utilizado pela Igreja desde 1955. Ao todo já foram celebradas cinco Conferências Gerais (Rio de 
Janeiro, 1955; Medellín, 1968; Puebla, 1979; Santo Domingo, 1992; Aparecida, 2007). Elas, 
em sua dinâmica interna, são pautadas por um caráter eminentemente pastoral e são o viés pelo 
qual a Igreja no continente tenta avaliar, direcionar e dinamiza sua ação evangelizadora. Por 
isso, não debatem verdades de fé ou questões dogmáticas já estabelecidas.

Medellín, nessa perspectiva, buscou traduzir em feições e traços latino-americanos as opções 
pastorais da Igreja no continente. Ela o fez a partir da lufada renovadora que brotou do Con-
cílio Vaticano II e da coragem profética de alguns membros do episcopado da América latina, 
em geral, signatários do Pacto das Catacumbas. A II Conferência Geral do Episcopado Latino 
Americano buscou aplicar – e de certo modo transcendeu – os postulados conciliares, na reali-
dade da América Latina e do Caribe.

Dado a carga simbólica e o espírito que marcou Medellín e a Igreja na América Latina após 
a realização desse evento, este artigo buscará revisitar a II Conferência Geral e seu texto conclu-
sivo. De modo particular, buscar-se-á apresentar dois relatórios que fazem parte do coligido de 
documentos que compõe as conclusões finais da II Conferência Geral do Episcopado Latino-
-Americano e caribenho, a saber: sacerdotes e religiosos. O primeiro documento busca apresentar 
traços para uma vida religiosa consagrada moldada pelo Vaticano II e à luz da realidade Lati-
no-Americana. O Segundo apresenta elementos para a renovação do ministério Sacerdotal. São 
respectivamente o décimo primeiro e décimo segundo relatórios, adscritos na terceira sessão das 
Conclusões de Medellín.

O objetivo deste artigo será apresentar o conteúdo desses relatórios e popularizar sua temá-
tica. Para equacionar esse certame, uma visão panorâmica sobre a Conferência e a elaboração 
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geral das conclusões será veiculada. Em seguida, será apresentado o conteúdo dos dois relatórios 
acima mencionados e, por fim, algumas alusões à sua aplicação na realidade eclesial da América 
latina, especificamente no Brasil, serão acenados. A metodologia aplicada a essa pesquisa será a 
da revisão bibliográfica e a perspectiva de abordagem será feita por um viés histórico-teológico.

1. No princípio era a intuição...

Nas últimas sessões do Concílio Vaticano II, movidos pela certeza que alguns temas pertinen-
tes à Igreja Latino-americana não haviam sido contemplados na reflexão conciliar, dois bispos, 
Manoel Larraín Errázuriz, presidente do CELAM e Dom Helder Câmara, seu vice-presidente, 
solicitaram ao Papa Paulo VI a convocação de uma assembleia geral do Episcopado Latino Ameri-
cano. O intuito seria traduzir para a realidade do continente os principais postulados do Concílio 
. A proposta tornou-se cara aos olhos do Pontífice que, além de assenti-la, decidiu fazer sua 
abertura pessoalmente, na primeira visita papal à América Latina.

Após a aprovação e convocação pontifícia, iniciou-se a preparação para a Conferência. O 
tema oficial, definido e aprovado pelo Papa, foi A Igreja na atual transformação da América Latina 

à luz do Concílio Vaticano II. A partir desse ponto, uma comissão de estudo foi organizada para 
refletir o tema e elaborar um texto base que, do ponto de vista teórico, prepararia a Conferência. 
Na prática, porém, o espírito de Medellín foi forjada sob a égide de uma série de encon-
tros e articulações do episcopado em nível continental que emprestaram força à um even-
to nas dimensões da II Conferência. Entre vários pode-se citar o encontro sobre a Educa-
ção, no Equador, em junho de 1966; Sobre pastoral Missionária na Colômbia, abril de 1968. 
Ou ainda, as assembleias sobre desenvolvimento, integração latino-americana e pastoral 
social, em outubro de 1966 na, Argentina e em março de 1968 no Brasil; por fim, o pri-
meiro encontro latino-americano de catequese realizado em Medellín, em agosto de 1965, 
 antevéspera da Conferência.

A abertura oficial da II Conferência Geral do episcopado Latino Americano ocorreu em 24 
de agosto na Catedral metropolitana de Bogotá, com um discurso de Paulo VI. Os trabalhos 
efetivos, todavia, iniciaram-se dois dias depois em Medellín sobre a presidência de D. Avelar 
Brandão Vilela, presidente do CELAM; dos Cardeais Antônio Samoré, Presidente da Pontifícia 
Comissão para América Latina e Juan Landaruzi Ricketts, Arcebispo de Lima, Peru. Associa-
vam-se a eles um extenso grupo de bispos e assessores, computando mais de duzentos e quaren-
ta participantes, dos quais somente cento e trinta tinham direito a voz e voto. Entre eles, vinte 
e cinco eram do Brasil.
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De acordo com a motivação inicial da Conferência, esses homens e mulheres envidariam 

esforços na missão de apresentar orientações válidas para o Continente Latino-Americano e 
Caribe. Elas deveriam conformar-se às aspirações do Vaticano II e, ao mesmo tempo, ser ade-
quadas respostas à dura realidade latino-americana e caribenha, marcada por uma acentuada 
dependência econômica, por um crasso subdesenvolvimento e pelo o alvorecer de regimes po-
líticos de exceção, contraposto por movimentos revolucionários juvenis.

No plano religioso, vigorava os ares do Concílio Vaticano II e mudanças na Igreja católica, 
timidamente, brotavam. Na prática, a vida religiosa da população ainda seguia marcada, em 
muitos aspectos, por traços de neocristandade. Conforme o texto preparatório de Medellín, 
90% da população declarava-se católica, acomodadas em paróquias com uma média de dezes-
seis mil habitantes, assistidas por um número de sacerdotes cada vez menor. A formação religio-
sa e o conhecimento dos ensinamentos da Igreja, presume-se, eram parcos. A incidência da fé 
na vida era ambígua, embora houvesse grande participação em alguns países nos atos religiosos.

O sacerdócio e a vida religiosa consagrada caminhavam envolto em dores e esperanças nesse 
período. De um lado, havia uma renovação na compreensão do ministério sacerdotal e da con-
sagração religiosa face ao mundo, sobretudo decorrente da reflexão Conciliar. De outro, havia 
uma grande evasão e reincidente crise em sacerdotes e religiosos, por razões diversas. Não mais 
que cinco anos após Medellín e aportando dados associados aos anos finais do Concílio uma 
“pesquisa do CERIS, registrou que aproximadamente 2.000 sacerdotes se ‘encontravam fora do 
ministério eclesiástico’, o que representava ‘cerca de 12% do número de padres na época’”. Em 
1974, seis anos após, a II Conferência e como fruto desse contexto, a CNBB, na décima quarta 
Assembleia Geral publicou uma posição do Episcopado diante dos que deixaram o magistério. 
 O Sacerdócio e a Vida Religiosa, nesses dez anos, estavam marcados por uma acentuada evasão 
de membros e por uma busca de afirmação de sua própria identidade.

Nesse complexo contexto social, político e religioso o Episcopado Latino Americano reu-
niu-se por mais de dez dias. Distribuídos em diversas comissões e assessorados por peritos, os 
prelados forjaram o Documento Conclusivo da Conferência Episcopal de Medellín, a certidão 
de nascimento da Igreja na América Latina – como aludido. O documento em seus dezes-
seis capítulos e pouco mais de cento e setenta e cinco páginas é marcado por um conceito de 
Evangelização libertadora. À luz da fé, da opção profética de alguns bispos e dos ensinamentos 
propostos pelo Concílio, eles buscam responder o intrigado processo de Evangelização num 
continente marcado por injustiças estruturais. O Documento segue, na maioria dos seus ca-
pítulos, a metodologia Ver-julgar-Agir. Tal metodologia será repetida em Puebla, rejeitada em 
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Santo Domingo, reassumida em Aparecida e apropriada pelo atual papa, em suas encíclicas 

 e pronunciamentos.

Em seu corpo interno as conclusões de Medellín são grafadas em vários documentos, orga-

nizados em três grandes blocos: Promoção humana; Evangelização e Crescimento da fé, por fim, 

A Igreja visível e suas estruturas. O conteúdo, grosso modo, norteia-se pela lógica de observar 

os sinais dos tempos e apontar opções de enfrentamento para questões sociais cadentes e o de-

senvolvimento integral dos homens à luz da tradição da Igreja. Sob esse prisma que a intuição 

inicial dos Bispos Latino Americanos e caribenhos se fez documento.

2. ... e a intuição se fez documento...

A ideia dos bispos nos últimos dias do Concílio Vaticano II, tornou-se um vigoroso docu-

mento Conclusivo. A versão oficial dessas conclusões de Medellín foi publicada em novembro 

de 1968, após a confirmação Pontifícia dada em 24 de outubro 1968. Em português o texto 

final foi publicado na primeira metade de 1969 pela editora vozes. No entanto, oito dias depois 

do encerramento da II Conferência, numa tradução apresentada pelo Jornal a folha de São Pau-

lo, o texto já podia ser lido na língua vernácula.

O texto oficial divide-se em três partes: Promoção humana; Evangelização e Crescimento da 

fé e A Igreja visível e suas estruturas. A primeira parte, apresenta o desenvolvimento integral a 

prática da justiça e a educação libertadora como caminhos de Promoção humana. Na segunda 

sessão, a Evangelização e o crescimento da fé, devem ser conduzidos por uma espiritualidade 

encarnada, bíblicaapta ao diálogo com todas a classes fruto de uma liturgia amoldada ao gênio 

das culturas. A última parte, A Igreja visível e suas estruturas, acena para uma vida religiosa e 

demais membros da Igreja comprometidos com promoção humana e a defesa dos injustiçados. 

Atesta a necessidade de novos mecanismos eclesiais que expressem colegialidade. Por fim, acena 

que a Igreja deve aproximar-se dos meios de comunicação, indispensável instrumental para 

levar o evangelho até os confins do mundo.

Largos traços, os dezesseis relatórios do documento de Medellín, distribuídos em três gran-

des sessões, configuram a tentativa criativa e lúcida do episcopado Latino Americano em fazer 

aportar de forma consistente e objetiva, adaptada a realidade local, os postulados do Concílio. 

Nessa perspectiva de fazer do Vaticano II ponto de partida para reflexão sobre a Igreja na Amé-

rica latina é que podem ser observados no documento de Medellín o conteúdo dos relatórios 

sobre os religiosos e os sacerdotes
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2.1 A INTUIÇÃO SE FEZ DOCUMENTO: O RELATÓRIO SOBRE OS SACERDOTES

A reflexão de Medellín sobre os sacerdotes está inserida dentro da unidade sobre a Igreja e 
suas estruturas visíveis. Em trinta números distribuídos em três partes está amalgamado aquilo 
que os bispos refletiam sobre a situação daquele momento sobre os sacerdotes. O relatório sobre 
esse tema segue a metodologia do Ver-Julgar-Agir. Ele quando da votação sobre seu conteúdo fi-
nal, recebeu oitenta e dois placet, cinco non placet e trinta e cinco placet juxta modum. A redação 
do texto, foi conduzida por uma subcomissão, dentro da organização da Conferência, presidida 
por Dom Juan Carlos Arambu e tinha em suas fileiras, entre outros, os brasileiros Mons. José 
Maria Moss Tapajós e o Pe. José Marins.

Sobre os sacerdotes, os bispos querem orientar uma renovação presbiteral. Tal renovação, 
atesta o documento na perspectiva do ver, é necessária diante de dificuldades como a escassez 
e má distribuição de sacerdotes, entre as regiões do continente; a insolvência (ou precipitação) 
ante as mudanças conciliares; Crises de fé e descrédito da instituição eclesial; Dificuldades com 
a vivência do celibato; Tensões no exercício e vivência da obediência e, por fim, dúvidas sobre a 
própria vocação em decorrência da valorização do laicato, da crise hodierna sobre a identidade 
presbiteral e a própria superficialidade com que vive e encarna o Sacerdócio.

Relativo à essa situação, na perspectiva do Julgar/ Iluminar, o Documento de Medellín 
aponta nos números 12 a 19 algumas considerações. A argumentação, intitulada elementos de 
reflexão pastoral, o sacerdócio de Cristo, a comunhão hierárquica, a comunhão eclesial e o serviço ao 
mundo é apresentado como viés de entendimento do ministério Sacerdotal. Sobre o sacerdócio 
de Cristo, afirma o texto, é o único mediador ativo ante o pai em favor dos homens. Pelo Ma-
gistério a Igreja, sacramento da mediação de Cristo na terra, os sacerdotes atuam entre homens 
in persona Christi, e devem viver, plenamente, aspectos do sacerdócio de Cristo: profeta, pastor 
e liturgo.

A comunhão hierárquica evoca o conceito de corpo místico de Cristo, para reforçar os la-
ços de fraternidade, obediência, e solidariedade que deve permear a relação dos bispos com os 
presbíteros ajudando a superar tensões no que tange a obediência, entendida como busca da 
vontade do pai. A comunidade Eclesial é apontada como lugar de serviço do sacerdote e lugar 
de diálogo com o laicato; por fim, o serviço ao mundo aponta para o compromisso do sacerdote 
com a transformação e desenvolvimento, do continente Latino Americano.

Orientado por luzes teológico-pastorais, os bispos, testificam no documento as conclusões 
que podem orientar a vida sacerdotal (pistas de ação). Recomendam que o sacerdote seja ho-
mem de oração e de caridade pastoral. De Igual modo, estimulam que o ministério não seja 
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uniforme, mas conforme os dons e carismas pessoais, que devem ser avaliados por aqueles que 
presidem a Igreja. Devem ainda, pela criação de conselhos de pastoral e outros mecanismos 
colegiais, viver uma mútua corresponsabilidade com a Igreja local. Mais ainda, deve-se estimu-
lá-los a uma atualização cultural que o ajudem a sorver as metas de orientação do Concílio e os 
progressos das ciências da revelação. Por fim, os bispos apontam, ante a empobrecida realidade 
do continente, que os sacerdotes vivam uma pobreza evangélica condizente com seu ministério 
ao lado de uma sadia preocupação com a manutenção do clero.

O Documento finaliza, com uma saudação aos presbíteros autóctones ou de outros con-
tinentes, que exercem ou exerceram, seu ministério na América Latina. Nessa mesma linha, 
é apresentado uma saudação de estímulo e apreço aos sacerdotes que vivem angústias e crises. 
Por fim, uma palavra aos que deixaram o ministério externando respeito pelas suas decisões e 
dispondo-se a servi-los, caso necessitem.

Relativo a esse documento, convém dizer que no interior da Conferência houve posições de 
bispos que manifestavam o desejo de uma orientação mais clara sobre novos modelos de vivên-
cia sacerdotal, inclusive com veemente sugestão de ordenação de homens casados, vir porbati. 
Discussão rejeitada e restrita à uma carta privada ao papa sobre o tema. Enrique Dussel, nesse 
sentido, comentava que faltou profundidade da análise da realidade nova que a igreja se encon-
trava e coragem para encetar o sacerdócio de homens casados, pois “num dia não distante será 
necessário chegar à ordenação de batizado casado, adulto responsável por sua comunidade de 
base [...]”.

Para além das críticas e das discussões internas sobre o sacerdócio na II Conferência Geral 
do Episcopado Latino Americano, esses trinta parágrafos testificam a posição dos Bispos sobre 
o Sacerdócio. São nacos de esperança e luzes indicadoras que o Episcopado buscava apresentar 
para fermentar uma nova vivência ministerial. Elas representam uma tentativa de dilatar a com-
preensão da identidade presbiteral num mundo que já estava configurado por modelos plurais 
de vida e vivia sob a erupção do paradigma moderno da subjetividade. Essas orientações, de 
certo modo, se tornaram imperativos, mesmo que não universais, da busca de configurar o mi-
nistério presbiteral ao estilo próprio da Igreja na América Latina, pobre e para os pobres. Muito 
embora a tendência atual seja outra.

Por fim, ele peca em não insistir e/ou ao menos refletir sobre a possibilidade em outros 
estilos de vivência do ministério sacerdotal e carrega, como afirma Taborda, uma marca da teo-
logia do ministério sacerdotal prenhe de traços medievais[...], quando, por exemplo “ entende 
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a constituição do ministro independente de uma comunidade concreta, a partir do alto, depois 
designado ao bel prazer da autoridade constituída para servir em qualquer igreja local”.

2.2 A INTUIÇÃO SE FEZ DOCUMENTO: O RELATÓRIO SOBRE A VIDA RELIGIOSA

O tema da vida religiosa dentro do Documento de Medellín, ocupa o décimo segundo 
relatório, inserido dentro da unidade sobre a Igreja e suas estruturas visíveis. Também em trinta 
parágrafos está apresentado aquilo que os bispos refletiam sobre vida consagrada. O relatório 
sobre esse tema é o único que escapa a clássica formulação do Ver-Julgar-Agir. Quando da vo-
tação do sobre seu conteúdo, recebeu oitenta e um votos a favor, um contrário e trinta e um 
pedidos de modificação.

Nomes como do Pe. Pedro Arrupe, à época Superior geral dos Jesuítas e do brasileiro Vital 
Widerink, carmelita, que depois tornou-se depois bispo de Itaguaí, estão associados a elabora-
ção final desse documento. Religiosas como Maria Rosa Castro, F. C, integrante da presidência 
da CLAR e Irany Vidal Bastos, M.J.C, coordenadora nacional da pastoral das religiosas no 
Brasil ligam-se também a esse texto; Bispos como Eduardo Pirônio, que tempos depois tornar-
-se-ia Prefeito da Congregação para os Religiosos e de Clemente Maurer, Redentorista, cardeal 
arcebispo de Sucre, Bolívia também se agregam a tessitura final da reflexão sobre a vida religiosa 
nas conclusões de Medellín.

O texto sobre os religiosos desenvolve-se sob três tópicos, a saber Missão do Religioso, uma 
atualização e, por fim, indicações para uma Pastoral de conjunto. Conforme, afirmado acima, ele 
não segue explicitamente a dinâmica do ver-julgar-agir, o que não permite dizer que o relatório 
seja uma reflexão abstrata, extemporânea ou verticalizada. Antes é profundamente eivada do 
chão concreto ao qual a vida religiosa é chamada a viver na América Latina.

O documento, no primeiro tópico, Missão do Religioso, reflete a missão da vida Religiosa 
na Igreja e no mundo contemporâneo. Ela, como em outros tempos, é chamada a ser sinal do 
aspecto escatológico do cristianismo dentro da Igreja. Nesse sentido deve engajar-se nos proble-
mas do homem concreto que vive ao seu lado e, ao mesmo tempo, testemunhar o fim último 
da humanidade, a eternidade. Através, entre tantos, do autêntico testemunho, da comunhão 
com Deus e da caridade.

Nesse sentido, prossegue o documento, a vida religiosa não deve separar-se do mundo, antes 
deve abrir-se a ele dentro dos limites da obediência e revisar, quando necessário, costumes e 
obras que os impeçam das tarefas apostólicas. As atividades apostólicas, por seu turno, são parte 
da natureza da vida religiosa. O descompasso entre vida regular e atividade apostólica gera, so-
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bretudo entre os mais jovens, críticas pelo distanciamento com a realidade Latino Americana. 
Por isso, recomendam os bispos, um aprofundamento teológico e espiritual da vida apostólica 
bem como uma tomada de consciência dos graves problemas sociais que atingem a humanidade.

Atestam ainda os bispos, que os religiosos (mormente os clérigos) tomem parte nos planos de 
pastoral de conjunto e que tenham certa estabilidade de permanência no trabalho que realizam. 
 Os religiosos leigos, a quem cabe um testemunho valioso, apontam os bispos, podem atuar 
no campo da promoção humana acentuando aspectos da presença da igreja no mundo em 
desenvolvimento. Nesse campo, ganham importância as pequenas comunidades. De igual 
modo, os religiosos leigos podem colaborar com o ministério hierárquico, incluindo assis-
tência de paróquias, onde não há padres permanentes. Os institutos seculares, por sua vez, 
conforme o Documento de Medellín, devem ser presença de Igreja nos ambientes e ati-
vidades seculares do mundo atual. Para finalizar, nesse relatório, é recordado a necessida-
de de integração entre superiores maiores, bispos e Conferências episcopais e dos religiosos 
 em vista do bem da Igreja na América Latina.

Grosso modo, o documento de Medellín, particularmente o relatório sobre a vida religiosa, 
com o dinamismo próprio de sua mensagem, buscou alentar os consagrados que desde o vati-
cano II buscavam plasmar uma nova identidade e compreensão para sua consagração e conse-
quentemente gerar uma atuação evangelizadora mais alinhada com as demandas reais da Igreja 
no continente.

Nesse sentido, deve-se pontuar que o documento aloja em seu bojo preocupações claras que 
envolviam a vida religiosa a Fuga Mundi, prescindindo do compromisso real com o povo empo-
brecido; um certo desenraizamento da realidade concreta das igrejas locais (planos de pastorais) 
por conta de uma recorrente curso de transferências. Lamentavelmente o texto da II Conferên-
cia não transpõe a eterna dicotomia entre religiosos leigos e religioso clérigos, reforçando ainda 
mais a distinção entre sacerdotes que são religiosos e aqueles que não o são, mesmo que quando 
os menciona seja para instigá-los a um desafio de atuação na promoção humana. Medellín, ao 
menos na linguagem, não supera o binômio leigo/clérigo na vida religiosa.

Não obstante os limites, deve-se atestar que inspirado pelo novo olhar que a II Conferência 
lançou sobre a missão da Igreja, a Vida Religiosa na América Latina descobriu, como afirma Ca-
limam, um novo lugar social e redescobriu seu papel na Igreja povo de Deus. Esse lugar, ante o 
sofrimento do povo na América Latina ficou lado que era ao lado dos pobres, pois o seguimento 
de Cristo passa necessariamente por essa categoria. Na mesma perspectiva, a redescoberta da 
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missão à qual é convocada no corpo eclesial, de “viver a sua missão profética, como testemunha 
do Reino, no compromisso por uma “evangelização libertadora”.

3 ... e o documento se fez carne(ação) entre nós!

Uma vez publicado, aprovado e conhecido pode-se dizer que os textos de Medellín, mor-
mente os refletidos neste artigo – o sacerdócio e a vida religiosa – habitaram a vida da Igreja 
na América Latina e no Caribe. Fatos diversos podem ser aludidos para comprovar essa ideia. 
De pequenas comunidades ao sacerdócio comprometidos com a defesa dos frágeis, encontra-se 
argumentos históricos para entrever a recepção de Medellín, na prática da Igreja na América 
latina.

No caso da vida religiosa, no período pós-vaticano II já se sentia uma acentuada busca por 
uma ressignificação de sua missão na Igreja. Após Medellín, essa busca confirmou-se e con-
vergiu para redescoberta de um novo lugar na vida eclesial e na sociedade. Não raras foram as 
experiências de abertura e compromisso com o anúncio do Evangelho, denúncia da injustiça e 
libertação integral do ser humano. A Vida Religiosa resgatou o profetismo e o caráter visionário 
e inconformado com a realidade que lhe forjou as bases. Essa opção, em alguns lugares, foi a 
expensas da própria vida, martírio.

Entre a vida religiosa, essa opção foi plastificada pelas pequenas comunidades inseridas nos 
meios populares. Em 1970, pesquisa da Conferência dos religiosos do Brasil, revelava que ha-
viam 179 pequenas comunidades divididas pelas várias regiões do Brasil. Tais comunidades 
que despontaram desde 1963, foram multiplicando-se ao longo dos anos e reuniam um grande 
número de religiosos. Eles apropriaram-se de um estilo de vida próximo à do povo e desenvol-
viam, em geral, atividades de promoção humana, defesa dos direitos e conscientização política 
e social.

Na mesma linha, particularmente a vida religiosa feminina, em decorrência da falta de sacer-
dotes, passou a assumir trabalhos de ordem paroquial. Tais experiências eram vistas como dina-
mizadoras e renovadoras da vida religiosa à luz das propostas do Vaticano II e da II Conferência 
Geral bem como resposta às demandas do continente latino-americano.

Deve-se ponderar que se tratava de uma parte da vida Religiosa, não de sua totalidade. Re-
presentativo número de consagrados mantinham-se ainda afeito ao estilo tradicional de vida, 
associados a obras e trabalhos ordinários de suas ordens e congregações. Essa dicotomia entre os 
que iam as pequenas comunidades e os que se atinham as grandes obras já estabelecida, gerou 
inevitáveis conflitos, tensões e, consequentes, deserções.
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Em nível Latino-Americano a confluência de ideias e ações da VRC teve sua expressão ins-

titucional na vigorosa atuação da Confederação Latino-americana dos Religiosos (CLAR). As 
destemidas e coerentes opções e planos de ação desse organismo emprestavam fóruns de maior 
amplitude e capilaridade ao que viviam e faziam religiosos no continente. A ação da CLAR 
foi tão vigorosa que recebeu, anos mais tarde, a pecha de “magistério paralelo” e, como muitos 
outros setores eclesiais, teve sua expressão tolhida na Conferência da Puebla. Sendo incluso, a 
participação de alguns religiosos vetada ou dificultada por setores da cúria Romana.

No que tange ao relatório sobre o sacerdócio, pode-se dizer, que seu conteúdo não foi senti-
do de modo imediato. A dificuldade em relação à desistência de ministros não foi mitigada de 
modo rápido nos anos posteriores a Medellín e com o passar do tempo a postura de contestação 
do episcopado, tornou-se mais respeitosa. Não obstante, a escassez de ministros ordenados e 
a desistência de muitos, a II Conferência testemunhou uma “profunda transformação na es-
trutura sacerdotal[...]” fazendo do sacerdote, como atestam muitos movimentos sacerdotais 
na América Latina não somente um “profissional do culto e do rito, para se transformar em 
profeta social, real e histórico”. Percebeu-se, ainda, em sacerdotes e bispos (que também são 
sacerdotes) uma opção clara e efetiva por um estilo de vida afeito à realidade do continente e 
um consequente compromisso com a defesa dos que padeciam em decorrência das flagrantes e 
superlativas injustiças sociais da América Latina.

Por fim, deve-se ponderar que historicamente a questão da identidade ministerial e de novos 
modelos de sacerdócio não foram suficientemente sorvida (e ainda não o é) com coragem pelo 
episcopado. De igual modo, não há “sequer uma referência à presença e participação de indí-
genas e afrodescendentes no exercício do ministério presbiteral do continente”. Prova disso é 
que dez anos depois, em Puebla, ainda havia prelados que agitavam a flâmula da ordenação de 
homens casados e nela que a temática, no plano geral, dos indígenas foi efetivamente debatida. 
Deve-se dizer que, ainda hoje não se consegue deslumbrar uma forma de ministério ordenado 
que seja capaz de atender a demanda de inúmeras comunidades bem como não se refletiu sufi-
cientemente o ministério em perspectiva indígena, afrodescendente, feminino etc.

Considerações finais

PROVOCAÇÕES CONTEMPORÂNEAS A VIDA RELIGIOSA CONSAGRADA  

E AOS MINISTROS ORDENADOS

Transcorrido quase meio século dessa colegiada Conferência dos Bispos, adjetivada como 
um pentecostes para Igreja Latino Americana e equiparada, enquanto modus operandi, ao Sí-
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nodo provincial de Lima (1582-1583), pode-se aquilatar sobre sua envergadura e significado 
para a história e para a reflexão teológica na Igreja na América Latina, particularmente para o 
sacerdócio e a vida religiosa. Nesses termos ressalta-se que:

a) O texto de Medellín, particularmente, o sobre os sacerdotes e a vida religiosa, é espectro 
daquilo que o ministério presbiteral e a rida religiosa consagrada viviam nos idos anos da década 
de 60. Ambos refletem as inquietações da renovação e identidade do ministério e da consagra-
ção. Ao mesmo tempo, confrontados pela grave situação de subdesenvolvimento e injustiça 
social da América Latina e do caribe, tentam aportar o clero e os religiosos nessa seara como 
condição para um eficaz processo evangelizador.

b) Esses dois textos, refletidos e lido no universo concreto da Igreja em países do continente, 
produziram reações diversas, gerou sentimento vários. No caso do Brasil, singular foi à opção 
pelas pequenas comunidades e o compromisso de uma parcela dos ministros ordenados em 
relação à situação da América latina. De Igual modo, encetou uma perspectiva para um novo 
entendimento do ministério sacerdotal, diante da grave crise que a evasão de ministros ordena-
dos denunciava acontecer.

c) Faltou a ambos – e atualmente ainda não está suficientemente resolvido – refletir questão 
dos novos ministérios e de novos modelos de vida consagrada. Não houve ousadia profética 
para postular de forma mais explicita, a ordenação de homens casados, o diaconato e/ou o sa-
cerdócio feminino.

Cabe, por fim, aos cinquenta anos de Medellín recobrar seu espírito e seu simbolismo que, 
em muitos aspectos, foi visionário e desse modo propor:

a) Que os bispos e/ou teólogos debatam e apresentem propostas concretas de “novos mode-
los sacerdotais” diante do silencioso ressurgir de formas anacrônicas de viver o ministério, ge-
ralmente desconectadas da realidade Latino Americana, extremamente devotados ao medievo, 
particularmente em seu aspecto estético.

b) Que a vida religiosa tenha uma postura mais profética – com a colaboração dos bispo, de 
não os censurarem – sinal e testemunho da dimensão escatológica do reino que se inicia aqui 
e concretiza-se ante a face do Senhor; que ela seja menos clericalizada, mais sensível e com-
prometida com o seguimento de Cristo, mormente no que diz respeito ao seu maior vetor de 
credibilidade: o serviço aos pobres.
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O CRISTIANISMO MODERNO DE DOM PAULO ARNS

THE MODERN CHRISTIANITY OF DOM PAULO ARNS

ALEX VILLAS BOAS 
WELDER LANCIERI MARCHINI

Resumo: O presente artigo visa apresentar como a atuação pastoral de Dom Paulo Arns 
na Arquidiocese de São Paulo (1970-1988) estava em sintonia com a mudança de concepção 
missiológica a partir do Concílio Vaticano II, que não se reduz a uma modernização do catoli-
cismo, mas é fruto de uma hermenêutica de volta as fontes na qual se identifica a capacidade do 
Evangelho em ser moderno. Para tanto se pretende uma breve explanação da categoria Reino 
de Deus e as mudanças que sofreu em momentos fundamentais da história. Ao mesmo tempo 
em que ao ser resgatada como categoria central da evangelização pós-conciliar, o Reino de Deus 
é também uma chave de leitura fundamental para compreensão da teologia prática do arcebis-
po da esperança da cidade São Paulo. O modo como a evangelização ligada a ideia de tornar 
presente o Reino de Deus pode se verificar em alguns de seus principais projetos pastorais, que 
aqui se pretende apresentar.

Palavras-chave: Dom Paulo Arns, Povo de Deus, Arquidiocese de São Paulo, Teologia Prática.

Abstract: The aims of this paper is to present how the Archbishop Paulo Arns pastoral work 
in the Archdiocese of São Paulo (1970-1988) was in line with the Second Vatican Council mis-
siological conception, in you ad fonts way. It wasn’t just a modernization of Catholicism, but 
results form a hermeneutic of the Catholic Tradition sources that shows how the Gospel is able 
to be modern. The central theological category for this view is the Kingdom of God. For the 
purpose of this paper, it will be a short explanation about the Kingdom of God category and its 
main changes in key moments in history. This category is a fundamental reading key for undes-
tanding the practical theology of the archbishop of the city of São Paulo, servant of the hope. 
The way in which evangelization linked to the idea of “making the Kingdom of God present” 
can take place in some of its main pastoral projects, which this paper intend to present here.

Keywords: Dom Paulo Arns, People of God, Archdiocese of São Paulo, Practical Theology.
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Introdução

O Concílio Vaticano II ressignifica e revisita a semântica teológica da missão na Tradição cató-
lica a partir de seu movimento hermenêutico do ad fontes, e inicia a superação da ideia de missão 
que coincide com cristianização que se sustentou e ao mesmo tempo justificou o projeto político 
e sociológico de Cristandade. A evangelização como concebida no Concílio assumia a tarefa de 
resgate do anúncio do núcleo do Evangelho, a saber o Reino de Deus revelado por Jesus Cristo em 
seus gestos e palavras, fonte para toda a sistematização teológica e dinamismo de toda a teologia 
prática, de onde também Deus se dá a conhecer, na compreensão cristã. Há com isso não uma 
modernização do catolicismo, apesar de o efeito final parecer ser o mesmo para alguns, mas há a 
recuperação do Cristianismo e sua capacidade de ser moderno ao apregoar uma boa nova enquanto 
modo alternativo de viver a cultura (JAEGER, 1991; VAZ, 2002, p. 105-110).

Tal postura levou a uma dissociação do Reino de Deus com as estruturas políticas de caráter 
imperial para realocá-la na categoria de Povo de Deus, sujeito político por excelência que rei-
vindica o bem comum e inclui especialmente os que mais precisam em sua opção pelos pobres. 
Seguindo o espírito e o dinamismo pós-conciliar do magis magisque, conforme concebido por 
Paulo VI (Ecclesiae Sanctae, 1), de “cada vez mais” adentrar o Cristianismo na sociedade mo-
derna, Dom Paulo Arns parece conceber sua eclesiologia como recepção proativa da Evangeli-
zação que tinha como centro o Reino de Deus e a comunidade cristã como consequência pela 
identificação com o anúncio do modo de vida de Jesus Cristo. Concepção essa que, assim como 
de Francisco, bispo de Roma, critica a autorreferencialidade eclesial que confunde missão com 
autopromoção eclesial, quando não hierárquica (Evangelii gaudium, 8).

O Concílio Vaticano II retoma uma categoria central da Tradição cristã que é o Reino de 
Deus e seu substrato semântico teológico iria, entre outras coisas, criar o neologismo evangeli-
zação que aparece pela primeira vez como categoria oficial na semântica da Tradição católica no 
Concílio Vaticano II re-colocando a centralidade do Reino de Deus no centro da ação eclesial, 
e ainda identificando-o para além dos limites confessionais. O termo não aparece nem antes de 
Pio XII, e até mesmo em João XXIII ele está ausente, podendo se dizer que é um termo tipica-
mente conciliar, pois é nas discussões do Vaticano II que ele é concebido como ressignificação 
missionária que resgata a compreensão do Reino de Deus no anúncio do Evangelho. Essa res-
significação da missão, que passa a se chamar Evangelização, já em sua nomenclatura implica 
uma volta ao anúncio do que o Evangelho proclamava, a saber as narrativas que tratam do 
kerigma anunciado por Jesus Cristo, que em última instância dizem respeito ao Reino de Deus 
e, consequentemente, uma postura em relação a vida que implica o reconhecimento da ação do 
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amor de Deus (testemunho), configurador de um estilo de vida marcado pelo signo do amor e 
disposição do serviço ao mundo (diaconia).

Tal labor não é mero exercício de adaptação de linguagem, mas revisão metanoica, enquan-
to implica uma mudança de mentalidade que atinge o modo de ser cristão no Mundo, que ao 
invés de meramente cristianizá-lo por via da expansão institucional, visa a expansão do Reino 
de Deus, tanto em sua forma confessional cristão, como sabendo reconhecer os sinais do Reino 
em diferentes confissões religiosas e mesmo em âmbitos não-religiosos.

Tal reconhecimento não é mera adaptação, mas resulta de um itinerário de salvação, que da 
graça imerecida se faz caminho de fé confiante nesse Amor e abertura para amar e servir como 
forma de gratidão, especialmente a quem mais precisa, processo que se desdobra na dinâmica 
da graça-gratidão-gratuidade, implicando não somente um discurso, mas um processo de subje-
tivação agápica que desdobra no alargamento de uma consciência ética ainda que ciente de sua 
falibilidade, faz a opção fundamental de humanizar o humano por meio da vida de Jesus Cris-
to. Com isso não nega outras formas de humanização do humano, mas antes reconhece como 
sinais do Reino de Deus, e quando estas formas todas se unem em prol do humano, melhor 
se evidencia a dinâmica da graça reúne todo o Povo de Deus. Evangelização, portanto, tem a 
ver com “tornar o Reino de Deus presente no mundo” (Evagenlii gaudium, 176), de modo que 
“nenhuma definição parcial e fragmentada, porém, chegará a dar razão da realidade rica, com-
plexa e dinâmica que é a evangelização, a não ser com o risco de a empobrecer e até mesmo de 
a mutilar”. A evangelização pós-conciliar só é possível de se entender dentro de uma abrangente 
“visão de conjunto” e “todos os seus elementos essências” (Evangelii nuntiandi, 17), concepção 
essa que Dom Paulo Arns (1921-2016) parece ter assumido em seu episcopado.

1. Evangelização do mundo moderno como presença do Reino de Deus

A teologia conciliar ao recuperar a teologia do Reino de Deus gera a compreensão de que há 
uma “revelação na práxis” (METZ, 1999, p. 246-255), sendo a tarefa da ressignificação da Tra-
dição cristã em diálogo com o mundo moderno não somente uma adaptação retórica, mas uma 
verdadeira metanóis, uma mudança de mentalidade no modo de ser, do qual emerge o anúncio 
da presença de Deus onde Seu Reino se manifesta. A Constituição Dogmática Dei Verbum do 
Concílio Vaticano II diz que a revelação do Mistério de Deus se dá por meio de “gestos e pala-
vras (gestis verbisque), intimamente relacionadas (connexis) entre si, de tal maneira que as obras, 
realizadas por Deus na história da salvação, manifestam e confirmam a doutrina e as realidades 
significadas pelas palavras; e as palavras, por sua vez, declaram as obras e esclarecem o mistério 
nelas contido” (Dei Verbum, 2).
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Deste modo, essa categoria, gesta et verba, indica a pedagogia divina, que por vezes se dá a 

conhecer claramente (Palavra), mas em outras vezes, se faz conhecer também em Sua eloquente 
e silenciosa presença. Os gestos são categorias que pedem uma contemplação silenciosa, uma 
atenção cheia de reverência ao Mistério que naquele gesto se esconde. O gesto enquanto forma 
de Revelação se situa dentro da questão da linguagem teológica que o Vaticano II apresenta 
como tarefa de revisão do dogmatismo formalista da segunda escolástica, pois “uma coisa é o 
próprio depósito de fé ou as verdades e outra é o modo de enuncia-las, conservando-se, con-
tudo, o mesmo sentido [sensu] e significado [sententia]” (Gaudium et Spes, 62). Tais termos 
sensu e sententia remetem ao método teológico de Hugo de São Vitor (1096-1141), no século 
XII, que é resumido em uma fórmula célebre: littera, sensu, sententia. O método sugere que se 
apreenda o significado imediato da palavra (sensus), a partir da sua articulação literal (lettera), 
determinando a interpretação do conteúdo doutrinal. A “lição” (lectio) se torna uma “questão” 
(questio) (CHENU, 1983: 412), um tema a ser problematizado, criticado, aprofundado, revi-
sitado até alcançar maior profundidade na pedagogia vitoriana, ou seja, de mero conteúdo se 
desdobra em uma questão problematizada que visa uma “compreensão mais profunda” (profun-

dior intelligentia).

Essa profundidade vitoriana supõe um próprio caminho de crescimento e santidade que 
começa com o estudo, depois a meditação, a oração e por fim, a ação e só depois desta é que é 
possível se abrir ao dom da contemplação, onde se atinge a profundidade da intelligentia, ou seja, 
de ler por dentro (intus legere) do Mistério escondido em meio a questão (latens deitas diria São 
Tomás de Aquino), o modo de chegar ao melhor juízo (sententia) (Didascalion, III, 9).

O gesto tal qual a palavra se situa nesse caminho de pensar a melhor ação que permite desve-
lar o Mistério a ser contemplado, na medida em que é desvendado seu enigma. O gesto imbuí-
do do Espírito do Evangelho é sinal e convite ao aprofundamento da intelecção da pedagogia 
divina na história, o gesto é um ícone da ação de Deus amorosa. Deste modo, os gestos de Jesus, 
tal qual Suas palavras são constitutivos do Evangelho, pois é o modo de desvelar a presença 
eloquente e silenciosa de Deus. Nas Escrituras cristãs também não está presente o substantivo 
“evangelização”, mas o substantivo evangelho (Mt 4,23; Mc 1,1; Lc 8,1; At 13,32 e outros), 
seu emprego verbal evangelizar (Lc 4,18; At 8,25; Ef 2,17; 1Pd 1,25) e o sujeito da ação como 
evangelista que escreve/reproduz ou evangelizador que anuncia (At 21,8; Ef 4,11; 2Tm 4,5). 
Contudo Evangelho se refere sempre a pregação de Jesus, em gestos e palavras que tem como 
núcleo central o Reino de Deus, como categoria salvífica por excelência, em oposição ao juízo 
condenatório, como um Reino em que a justiça e a paz são fruto do amor misericordioso de 
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Deus Pai, com especial atenção aos pobres, a ponto de Ele mesmo se fazer pobre (2Cor 8,9), o 

sim do Mistério da encarnação se deu por uma jovem pobre, nasceu entre os filhos de pessoas 

pobres, foi apresentado no Templo como filho de uma família pobre (Lc 2,24), e se apresenta 

como ungido para anunciar a Boa nova aos pobres (Lc 4,18), dizendo aos que mais sofrem a 

injustiça que o Reino de Deus a eles pertencem (Lc 6,20), e com eles se identifica ensinando 

que a misericórdia para com eles é a chave do Reino do Céu (Mt 25,34-40). O pobre enquanto 

injustiçado é alvo do Reino de Deus e para onde a diaconia daquele que reconhece Jesus como 

Senhor deve se dirigir preferencialmente, como “forma especial de primado na prática da ca-

ridade cristã”, a fim de que os cristãos possuam “os mesmos sentimentos de Cristo” (Fl 2,5 cf. 

EG 198), da gratidão para com a graça do amor de Deus para a gratuidade com aqueles que 

com ninguém podem contar e nem retribuir. O Reino de Deus anunciado possui um fator de 

transformação histórica, no qual aquele se encanta com o anúncio da Misericórdia do Amor do 

Pai e da Justiça aos que mais precisam devem adotar como escolha de vida e assim servir de sal 

da terra e luz do mundo (Mt 5,13-14).

Nesse sentido a semântica da evangelização está em continuidade ao ministério dos profetas 

de anunciar o Reino de Deus, e reconhecer os seus sinais, fruto do Amor de Deus por todos. Em 

um segundo momento, o termo também incorpora a semântica grega de um anúncio de uma 

experiência de encontro com a pessoa de Jesus Cristo, como caminho mistagógico aos moldes 

da cultura grega. O Evangelho incorpora tanto a lógica poética das Escrituras Hebraicas e da 

tradição poética grega na “teologia dos quatro sentidos “ [quadriforme ratio] que despertava a 

sensibilidade para a meditação da palavra [littera] que servia de metáfora viva [analogia] para a 

vida [moral], provocando um modo de ser que levava a se aproximar do Mistério de Deus (ana-

gogia), quanto a reflexão das escolas filosóficas gregas (logos) em sua ampla capilaridade social 

e cultural. A dinâmica da graça-gratidão-gratuidade na vida do Povo se desdobra na dinâmica 

pessoa-comunidade (ecclesia)-sociedade(pólis), de modo que a experiência pessoal ocorre com 

a aceitação não somente de uma palavra, mas com um itinerário mistagógico no qual ocorre a 

identificação da pessoa como modo de ser dos cristãos, seguidores de Jesus Cristo, e que assu-

mem para si os problemas sociais de onde habitam, de modo que cristão na cidade [polis]se vê 

como um cidadão (politai) (Carta a Diogneto 5,5). Neste itinerário está a experiência de confir-

mação de que o que é anunciado é visto como bom, por seus efeitos e sinais, próprio da tradição 

literária bíblica e que vincula o tema da iluminação interior que conduz para um agir ético e de 

transformação, próprio da tradição filosófica cristã (VILLAS BOAS, 2016, p. 270-311).
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A expansão do anúncio do Evangelho para a cultura grega nos quatro primeiros séculos pro-

moveram uma ação missionária “metódica”, na qual assimilava a cultura em que se situava, no 
sentido de que as “razões de sua esperança” passassem a ser a esperança da cultura em que passa 
a habitar e “didática”, enquanto cuidado de fazer-se compreensível para diferentes culturas e 
níveis de apropriação (de escravos a pessoas influentes na sociedade), a ponto de o Cristianismo 
ser considerado uma Paideia alternativa, uma cultura que mergulha no mais profundo da outra 
cultura, não somente para apropriar do que ela tem de melhor, mas ainda dilatar com a dimen-
são dinâmizadora da graça [energia] e do Amor de Deus (JAEGER, 1991, p. 54). Mantém-se o 
aspecto transformador de toda a realidade com a missão que nasce do Evangelho.

É com a forma de Cristianismo Imperial que vai se desenvolvendo até o Edito de Tessalônica 
(380dc) uma outra teologia do Reino de Deus que o equivale ao formato de império, elabora-
da principalmente por Eusébio de Cesareia (265-339). Na eclesiologia eusebiana começa a se 
conceber a ideia de imperador cristão como vigário de Cristo, sendo a própria ideia de império 
elevada a categoria de “realidade cristã (HÜNERMANN, 2004, p. 1505-1506; RAMALHO, 
2013, p. 181-224). O impacto da transformação do Cristianismo em Cristandade, que ganhará 
várias formas ao longo da História, associará a missão uma dimensão política e um papel con-
ferido a Igreja de reguladora moral, que irá destoar da convivência pacífica com a cultura grega.

O último pontificado que ainda iría defender uma concepção de missão atrelada ao conceito 
de Cristandade fora o de Pio XII (1876-1958). Mesmo dentro do conceito de Cristandade a 
categoria do Reino de Deus se faz presente, como elemento para o qual a missão se destina, e 
no caso do último papa antimoderno, tal categoria estava ligado a uma conversão que tinha por 
objetivo a regeneração da cultura [de Cristandade], como entende ser a tarefa de seu Papado,

Realizar esta obra de regeneração, adaptando os seus meios às modificadas condi-

ções dos tempos e às novas necessidades do gênero humano, eis a tarefa essencial e 

materna da Igreja. Agregação do Evangelho, imposta pelo seu divino fundador, em 

que se inculca aos homens a verdade, a justiça e a caridade, e o esforço para arraigar 

nas almas e nas consciências os seus preceitos, eis também o trabalho mais nobre e 

frutuoso em favor da paz. A grandiosidade de tal missão quase que esmorece os cora-

ções daqueles que fazem parte da Igreja militante. Mas o empenhar-se para que seja 

difundido o reino de Deus, coisa que cada século procurou realizar de vários modos, 

com diversos meios e não poucas e duras lutas, é um dever imposto a todo aquele que 

a graça divina arrancou das garras de Satanás e que com o batismo elegeu cidadão 

daquele reino (Summi Pontificatus, 60).
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Na eclesiologia piana, a “tarefa marterna da Igreja” é entendida como uma Mãe que corrige 

seus filhos dos “erros”, para que se mantenham “incontaminados na fé” (Ad Apostolorum Prin-

cipis, 34) e aos “tremendos perigos” que podem conduzir as “vítimas de ideias erróneas sobre a 
realidade da natureza humana”. A crise da Cristandade é vista como uma perda de influência 
da doutrina cristã, por isso lamenta que “nem todos obedecem ao Evangelho”, o que leva a pre-
sença de “novos perigos que ameaçam o povo cristão” (Miranda Prorsus, 1957) e convoca Cris-
tandade a “voltar aos preceitos do cristianismo [...] se se quiser formar uma sociedade sólida, 
justa e equitativa” (Meminisse Iuvat, 5), pois, para ele, é a Igreja que possibilita a ordem social, 
não necessariamente excluindo outras influências, mas estando ela no centro, como reguladora 
moral:

A Igreja, quando civiliza os povos sob inspiração da religião cristã, não procede como 

quem corta, lança por terra e extermina uma floresta luxuriante, mas sim, como 

quem enxerta árvores bravas com qualidades escolhidas, para que elas venham a dar 

frutos mais saborosos e sazonados (Evangelii Praecones, 55).

Neste aspecto a missão é confundida com cristianização da cultura na medida em que teolo-
gia do Reino de Deus é reduzida a estrutura política imperial de Cristandade e a universalidade 
do Reino é confundida com a presença hegemônica da Igreja Católica.

Apesar de também estar ausente o termo “evangelização” em João XXIII, há duas grandes 
perspectivas, entre outras que podem ser elencadas em relação ao seu predecessor, que destoam 
da eclesiologia e missiologia piana, a saber a ideia de maternidade e universalidade do Reino 
que determinam a concepção do papado joanino. Contra a recusa de uma Cristandade política 
e uma teodiceia cultural da “época moderna”, João XXIII não segue o caminho de condenação 
da modernidade e nem de apologia de uma primazia católica, mas apresenta a Igreja como ca-
paz de apresentar e proclamar “uma concepção sempre atual da convivência humana” (Mater et 

Magistra [MM], 217)

Na Carta Encíclica Pacem in terris (PT) há uma radical ruptura com o projeto de Cristan-
dade na medida em que a “paz” emerge da nova consciência dos novos tempos da dignidade 
humana assimilando na linguagem eclesial a gramática dos Direitos Humanos, e acentuando 
a convivência social marcada pela justiça, caridade, liberdade valores mais universais e afins da 
“promoção do bem mútuo” (n. 31).

Em João XXIII a universalidade do Reino de Deus deixa de coincidir com a forma de Cris-
tandade e os inerentes privilégios ocidentais, e vai assumindo a promoção do Bem comum, 
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entendido como “conjunto de todas as condições sociais que permitem e favoreçam nos ho-

mens o desenvolvimento integral da personalidade” (MM 65), bem como o reconhecimento 

da convivência pacífica não somente entre os “irmãos e filhos [da Mãe Igreja] espalhados pelo 

mundo inteiro, mas todos os homens de boa vontade” para se unirem na “tarefa árdua, mas 

nobilíssima” (MM 219), de promover a dignidade humana, com especial atenção aos mais vul-

neráveis, como um “avanço da cultura” (MM 45):

todos os membros da sociedade devem participar deste bem comum, embora em 

grau diverso, segundo as funções que cada cidadão desempenha, seus méritos e con-

dições. Devem, pois, os poderes públicos promover o bem comum em vantagem 

de todos, sem preferência de pessoas ou grupos, como assevera nosso predecessor, 

de imortal memória, Leão XIII: “De modo nenhum se deve usar para vantagem de 

um ou de poucos a autoridade civil constituída para o bem comum de todos”.[31] 

Acontece, no entanto, que, por razões de justiça e equidade, devam os poderes públi-

cos ter especial consideração para com membros mais fracos da comunidade, pois se 

encontram em posição de inferioridade para reivindicar os próprios direitos e prover 

a seus legítimos interesses (PT 56).

Ao promover a ideia de “avanço cultural” se identifica que a convivência implica reconheci-

mento de colaboração, e assim muda o tom de condenação do múnus petrino para reconhecer 

o “vasto campo de colaboração tanto com cristãos separados desta sé apostólica, como com 

pessoas sem nenhuma fé cristã, nas quais, no entanto, está presente a luz da razão e operante 

a honradez natural”. Ainda que haja um cuidado com a coerência cristã, incentiva os católi-

cos no que toca as pessoas de outras religiões e mesmo sem fé, para que “mostrem espírito de 

compreensão desinteresse e disposição a colaborar lealmente na consecução de objetivos bons 

por natureza, ou que, pelo menos, se possam encaminhar para o bem” (MM 156). Ademais, o 

Pontífice sabe reconhecer que para o fenômeno das pessoas que se afastam da Igreja, mas ainda 

“pelo menos em parte, ajustam a sua vida às normas evangélicas” a “explicação está na ruptura 

entre a fé e a atividade temporal” por parte da comunidade eclesial (MM 151;152).

Dentro desse contexto de “renovação das relações de convivência na verdade, na justiça e no 

amor” (MM 211) se situa a centralidade do Reino de Deus em João XXIII, bem como sua pre-

cedência na ação missionária, sendo semeado nos novos tempos pela busca comum da justiça, 

pelo testemunho da caridade cristã em sua motivação de gratuidade na mesma busca, primazia 

e guia de toda verdade cristã:
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É sempre verdade a palavra do Divino Mestre: “Buscai em primeiro lugar o reino de 
Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas” (Mt 6,33). Quan-
do se é “luz no Senhor” (Ef 5,8), e se caminha como “filhos da luz” (cf. Ef 5,8), 
apreendem-se melhor as exigências fundamentais da justiça, mesmo nas zonas mais 
complexas e difíceis da ordem temporal, em que, não raro, os egoísmos individuais, 
e os de grupo ou de raça, insinuam e espalham espessas névoas. E quando somos ani-
mados pela caridade de Cristo, nós conhecemos os laços que nos unem aos outros, e 
sentimos como próprias as necessidades, os sofrimentos e as alegrias alheias. Por con-
seguinte, a ação de cada um, qualquer que seja o objeto da mesma e o meio em que 
se exerce, não pode deixar de ser mais desinteressada, mais vigorosa e mais humana; 
pois a caridade: “é paciente, é benigna... não busca os seus próprios interesses... não 
folga com a injustiça, alegra-se com a verdade... tudo espera, tudo suporta” (1Cor 
13,4-7) (MM 255).

A primazia do Reino de Deus na missão como primazia da justiça no espírito da verdade 
cristã do Mistério da caridade, fonte igualmente de toda misericórdia que reconhece, defende 
e dinamiza a dignidade humana é a origem seminal do sentido de evangelização no Concílio 
Vaticano II. O próprio Papa Buono entende que a ressignificação da semântica teológica do 
Reino de Deus precisa ser ampliada, e inclusive conta com a atuação do laicato para ajudar a 
Igreja a discernir sua missão nos novos tempos, atento a sua recepção contextual, ou seja, “dis-
posições daqueles a quem serão dirigidos os seus ensinamentos”, tarefa que o Concílio assume 
como missão:

Depois destas paternais exortações, confiamos, veneráveis irmãos, que não somente as aco-
lhereis com entusiasmo em vós mesmos, mas também estimulareis nossos filhos do clero e do 
laicato espalhados pelo mundo todo a acolhê-las. Com efeito – se, como está na expectativa de 
todos, o próximo concílio ecumênico deverá acarretar um grandíssimo incremento da religião 
católica; se nele ressoará de modo ainda mais solene a “palavra da reino” de que se fala na pará-
bola do semeador (Mt 13,19); se queremos que por meio dele “o Reino de Deus” se consolide 
e se estenda sempre mais no mundo – o bom êxito de tudo isso dependerá, em grande parte, 
das disposições daqueles a quem serão dirigidos os seus ensinamentos de verdade, de virtude, de 
culto público e privado para com Deus, de disciplina, de apostolado missionário (Paenitentiam 
Agere, 22).

O Concílio aplica ao substrato semântico da Evangelização a própria tarefa hermenêutica 
conciliar de que “uma coisa é o próprio depósito de fé ou as verdades e outra é o modo de enun-
cia-las, conservando-se, contudo, o mesmo sentido [sensu] e significado (sententia)” (GS 62). 



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

67Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 58

CIBER       TEOLOGIA

CIBER       TEOLOGIA
Uma grande novidade da sensibilidade conciliar para aumentar o diálogo e o “vivo intercâm-
bio” (vivum commercium), no qual a Igreja não só ensina mas também aprende com as diferen-
tes culturas em um tempo “em que tudo muda tão rapidamente e os modos de pensar variam 
tanto” é contar com a “ajuda (auxílio) daqueles que vivem no mundo (viventes in mundo) [...] 
sejam eles crentes ou não (sive de credentibus sive de non credentibus):

Para aumentar este intercâmbio, necessita especialmente a Igreja – sobretudo hoje, 

em que tudo muda tão rapidamente e os modos de pensar variam tanto – da ajuda 

daqueles que, vivendo no mundo, conhecem bem o espírito e conteúdo das várias 

instituições e disciplinas, sejam eles crentes ou não. É dever de todo o Povo de Deus 

e sobretudo dos pastores e teólogos, com a ajuda do Espírito Santo, saber ouvir, dis-

cernir e interpretar as várias linguagens do nosso tempo, e julgá-las à luz da palavra 

de Deus, de modo que a verdade revelada possa ser cada vez mais intimamente per-

cebida, melhor compreendida e apresentada de um modo conveniente [...] Ao ajudar 

o mundo e recebendo dele ao mesmo tempo muitas coisas, o único fim da Igreja é o 

advento do reino de Deus e o estabelecimento da salvação de todo o género humano 

(GS 44b-45).

Ao resgatar a dimensão evangélica do Reino de Deus para além dos limites cristãos, também 
resgata o conceito de Povo de Deus que é maior que o conceito de Igreja, enquanto instituição 
confessional, redimensionando a finalidade eclesial, como “sacramento universal de salvação”, 
enquanto sinal que ajudar a visibilizar “o mistério do amor de Deus pelos homens” (GS 45). A 
categoria teológica de Povo de Deus entende que “sinceramente que todos os homens, crentes 
e não-crentes, devem contribuir para a reta construção do mundo no qual vivem em comum” 
(GS 21), quer seja o Povo de Deus “por Cristo congregado” (GS 3) quer seja a parcela de “todos 
os homens de boa vontade, em cujos corações a graça opera ocultamente” (GS 22). Mesmo la-
mentando o “ateísmo” por dificultar o entendimento da bondade do Criador, que não se opõe 
a gramática da “dignidade do homem”, entende que o “remédio” não está na condenação, pois 
“só Deus pode responder plenamente e com toda a certeza, Ele que chama o homem a uma 
reflexão mais profunda e a uma busca mais humilde”, a dor presente nas razões de recusa de 
Deus, não raro ligado a um imaginário de teodiceia, mas “há-de alcançar-se, antes de mais, com 
o testemunho duma fé viva e adulta, educada de modo a poder perceber claramente e superar 
as dificuldades”, porém, mais uma vez o Concílio insiste na primazia da caritas sobre a veritas:

Ela [a fé] deve manifestar a sua fecundidade, penetrando toda a vida dos fiéis, mes-

mo a profana, levando-os à justiça e ao amor, sobretudo para com os necessitados. 
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Finalmente, o que contribui mais que tudo para manifestar a presença de Deus é a 

caridade fraterna dos fiéis que unânimemente colaboram com a fé do Evangelho (18) 

e se apresentam como sinal de unidade” (GS 21).

2. O cristianismo moderno de Dom Paulo Arns e sua teologia prática

O que se chamou aqui de Cristianismo Moderno à partir da mudança da concepção de 
missão, tendo o Reino de Deus como centro do anúncio do Evangelho e o Povo de Deus como 
sujeito da missão, se verifica de modo peculiar na teologia prática de Dom Paulo Arns, na Ar-
quidiocese de São Paulo (1970-1988), no qual o dinamismo conciliar de cada vez mais avançar 
na ressignificação das práticas eclesiais (magis magisque) era traduzido no dinamismo de agir 
“de esperança em esperança” (ex spe in spem). A teologia prática de Dom Paulo se concretiza 
em sua ação pastoral. Seus parâmetros teológicos impulsionam sua prática eclesial. Fernando 
Altemeyer, teólogo muito próximo de Dom Paulo e presente nas organizações da arquidiocese, 
diz a respeito de seu episcopado,

sua prioridade de vida eram os pobres e os moradores das periferias, migrantes, tra-

balhadores, mulheres, jovens, negros e favelados. Assumiu o pastoreio fortalecendo 

as comunidades eclesiais de base, a luta pelos direitos humanos, a operação periferia 

e sobretudo a questão do Mundo do Trabalho (2015, p. 14).

Nos parágrafos que se seguem traremos três situações que nos auxiliam no entendimento da 
teologia prática que faz parte da vida episcopal de Dom Paulo. Primeiramente podemos enten-
der que essa teologia nasce de uma sincera postura de diálogo com o meio em que se vive, no 
caso, a cidade de São Paulo com todas as suas transformações e contradições. Um dos artifícios 
que a arquidiocese encontra para sua ação pastoral a partir desse diálogo é a Operação Periferia, 
principalmente com seus centros comunitários que se apresentam não somente como um ins-
trumento de sacramentalização mas auxiliam no entendimento de uma ação pastoral que busca 
construir sujeitos eclesiais, capazes de estabelecerem diálogo com a sociedade. Por fim traremos 
a dimensão colegiada de seu episcopado, seja na relação com os bispos auxiliares, seja na própria 
organização arquidiocesana que busca organizar-se a partir de lideranças leigas e um forte senso 
comunitário, além de realizar periodicamente assembleias que buscam direcionar a ação eclesial 
a partir de prioridades percebidas pelas comunidades.

2.1. A ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO: UMA IGREJA EM DIÁLOGO COM A CIDADE

É possível ver na organização do episcopado de Dom Paulo uma estreita sintonia com o 
ideal eclesiológico presente no Concílio Vaticano II. Se o Concílio busca estabelecer um diálogo 
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com o mundo moderno, no contexto latino-americano esse diálogo acontece com as grandes 
cidades cada vez mais industrializadas, com processos migratórios mais intensos e uma conse-
quente e caótica formação de regiões periféricas. Muitas outras características se fazem presentes 
nas grandes cidades latino-americanas, mas essas nos parecem ser mais latentes em São Paulo na 
segunda metade do século XX.

Se o mundo europeu vivia na segunda metade do século XX a latente necessidade de um 
diálogo com as consequências – ou tensões – do ideal de modernidade, a cidade de São Paulo 
vivia uma um choque do crescimento demográfico. Se hoje podemos perceber na cidade de 
São Paulo as maiores consequências da industrialização e da urbanização desenfreada, Dom 
Paulo inicia seu episcopado no momento em que a cidade vive um desordenado crescimento 
dos bairros da periferia e as regiões que ainda apresentavam características rurais começam a se 
urbanizar (MARCHINI, 2015).

A urbanização e o brusco crescimento da capital paulista irão gestar uma ação eclesial que se 
apresenta como proposta de diálogo com a cidade através dos movimentos populares e de uma 
pastoral social intensa (CONRADO, 1989, p. 19).

Ainda como bispo auxiliar responsável pela região Santana, Dom Paulo percebe que uma 
Igreja pastoralmente centrada na figura do presbítero apresentará pouca eficácia no diálogo 
com a cidade que crescia em população e território. Junto com um grupo de leigos, padres e 
religiosas, Dom Paulo cria a Missão do Povo de Deus (CONRADO, 1989, p. 20). Este grupo 
foi responsável por um diálogo estreito entre Igreja e sociedade, constituindo-se presença em 
hospitais, associação de bairros, grupos de rua, círculos bíblicos e centros sociais.

Mas há uma característica básica desta Missão que revela uma eclesiologia que entende a 
Igreja como Corpo místico de Cristo. Todos os seus membros devem estar preparados para se 
estabelecerem como presença da Igreja na sociedade. Há uma ampla preparação de leigos para 
uma fundamentada leitura bíblica. Destacamos deste grupo os biblistas Ana Flora e o frei Gor-
gulho. No decorrer de seu episcopado Dom Paulo levará este trabalho, que até então acontecia 
no Colégio Luiza de Marillac para o seminário do Ipiranga buscando assim expandi-lo para 
toda a arquidiocese (ARNS, 2001, p. 172).

No episcopado de Dom Paulo a valorização da figura do leigo se dá sobretudo pela partici-
pação deles nos ministérios extraordinários. A pastoral é vista não como “privilégio de alguns, 
mas direito e dever de todos os batizados” (CONRADO, 1989, p. 21). Em escrito da década 
de 1970 o próprio Dom Paulo coloca, em destaque, a missão do cristão consiste em assumi-la 
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“no dia de hoje” (1972, p. 17). Assim, mais importante que o conteúdo da ação cristã, é o locus 
onde ela acontece. A comunidade que se deve instaurar em primazia não é o templo de pedra, 
mas as pessoas, chamadas pelo bispo Arns de “pedras vivas”.

2.2. A OPERAÇÃO PERIFERIA: LUGAR DE PARTILHA E CONSTRUÇÃO

O Concílio Vaticano II tem como porta de entrada na Igreja latino-americana pela Con-
ferência de Medellín. Junto dela há uma contextualização do Concílio na opção preferencial 
pelos pobres. A periferia da cidade que crescia de maneira desordenada e sem estrutura passa a 
ser entendida como lugar teológico privilegiado para que essa opção pelos pobres aconteça. A 
Igreja paulistana busca fazer com que esses anônimos da cidade passem a ser vistos e tenham 
sua dignidade respeitada.

Junta-se à leitura latino-americana do Vaticano II as mudanças que impactavam a cidade 
de São Paulo. Sua industrialização, larga produção e crescimento pastoral faziam da cidade 
um propício destino de migrantes que vinham sobretudo do nordeste brasileiro e habitavam 
a caótica periferia da cidade. Na década de 1960 a cidade recebeu treze milhões de migrantes 
brasileiros (DOMEZZI, 1995, p. 123).

A cidade que parece oferecer as pujanças do capitalismo que se consolida caoticamente, 
também apresenta os mais nocivos contrastes sociais criando uma periferia que não consegue 
participar das benesses supostamente prometidas àqueles que vem para a cidade. Consolida-se 
um contraste social na cidade de São Paulo.

Uma das maiores preocupações quanto a periferia é o acesso à moradia. Mas também há a 
preocupação com a educação e com o transporte (DOMEZZI, 1995, p. 163). A Operação Pe-
riferia acontecerá no intuito de auxiliar os habitantes no enfrentamento destas questões. Assim 
diz Dom Paulo “Sei que vocês todos já experimentaram o que eu experimentei, tantas vezes ao 
ir à periferia. Não tinha asfalto. Era barro. Quando chove, lama. Água e lama entram dentro de 
casa. Estamos dominando a terra? E as crianças? Eram centenas” (1978, p. 74).

Os centros comunitários construídos pela arquidiocese servirão de local de assistência, seja 
social, cultural ou religiosa para os habitantes da periferia. Muitos migrantes nordestinos utili-
zam do espaço dos Centros Comunitários para a realização de festas típicas. Segundo o próprio 
Dom Paulo, no ano 1975 a população da cidade de São Paulo era de 7.768.668 habitantes, mas 
destes, 3.114.268 não eram nela nascidos (ARNS, 1980, p. 32). Mas estes Centros também 
são utilizados para reuniões das associações de bairros e para a celebração de missas e essa era 
a orientação dada pela própria arquidiocese, impulsionada por Puebla (ARNS, 1980, p. 36).
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Monsenhor Conrado, ao comentar as experiências na periferia da cidade, diz:

Dom Paulo percebia que não bastava uma ação pastoral bem realizada. Era neces-

sário sobretudo, verificar com que objetivos ela se desenvolvia e se a Igreja estava 

respondendo à altura aos desafios emergentes na cidade, se o povo participava, sobre-

tudo, se as comunidades sentiam-se como sujeitos ativos na pastoral.

O princípio do leigo como sujeito eclesial se concretiza na Operação periferia. Seus objetivos 
consistiam em:

– criar entre os agentes de pastoral um espírito verdadeiramente missionário e ir em busca 
do povo;

– criar e coordenar recursos humanos e materiais em todos os níveis e setores;

– descobrir e treinar lideranças locais e animadores de comunidade que ajudassem o povo, 
através da organização, à luz da Palavra de Deus, ser sujeito de sua libertação.

Fato emblemático é a venda do palácio episcopal, Palácio Pio XII, para a construção de 
centenas de centros comunitários na periferia de São Paulo. Segundo pesquisa de Domezzi, 
foram adquiridos 129 imóveis nas várias regiões da arquidiocese num total de 80.421,35 me-
tros quadrados (1985, p. 184). Em 1979 a arquidiocese conta com quinhentos e seis Centros 
Comunitários. Isso enquanto o número de paróquias totalizava 385.

O CEBRAP (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento) forneceu uma análise social da 
capital paulistana através do livro São Paulo 1975 – crescimento e pobreza que serviu de subsídio 
para muitas comunidades da periferia da cidade. Segundo Maria Domezzi, o sucesso da Ope-
ração Periferia se deve à formação de lideranças nas comunidades, que estavam no meio dos 
pobres, das comunidades (1985, p. 121).

A Operação Periferia não apresentou formatações ou padronizações de sua implementação. 
A ideia era deixar espaço para que cada comunidade encontrasse seus próprios caminhos a par-
tir de necessidades concretas.

2.3. UM CLERO E AS ASSEMBLEIAS DIOCESANAS: UMA IGREJA COLEGIADA

Uma diocese se organiza a partir da figura do bispo. Sua ausência ou mesmo sua transferên-
cia acarreta em várias implicações práticas para a vida da porção do Povo de Deus presente no 
território diocesano. Dom Paulo está longe de quebrar com essa estrutura, mas dá a ela mais 
agilidade. Uma das mudanças é a subdivisão pastoral da arquidiocese.
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Cada bispo passa a ser responsável de maneira mais assertiva por sua região. Alguns bispos 

também recebem outras incumbências em nível mais amplo. Dom Joel Catapan, bispo da 
Região Santana, será responsável pela pastoral vocacional e pela juventude e Dom Angélico 
Bernardino, então bispo da região de São Miguel, será responsável pela pastoral Operária. A 
função do arcebispo passa a ser administrar essa colegialidade com reuniões mensais além de 
um estreito acompanhamento de ações pastorais específicas (ALMEIDA, 1989, p. 45).

A colegialidade chega as comunidades através de seu mais concreto fruto: os planos pasto-
rais. Grande parte do clero é formado nesse contexto e consegue levar às comunidades o ideal 
de uma Igreja de comunhão e participação.

Bispos auxiliares formaram o “Colégio Episcopal”, com Dom Paulo Evaristo, após-
tolo da comunhão e participação, à frente! Bispos formando grupo de irmãos-a-
migos, felizes à frente em suas Regiões Episcopais, agarrando, colegialmente, toda 
a Arquidiocese, permanecendo em seus postos por longos anos, como sacerdotes, 
profetas, sentindo o “cheiro das ovelhas”, como afirma, agora, o iluminado Papa 
Francisco. Bispos fazendo um corpo com presbíteros, religiosas, religiosos, leigos e 
leigas, anunciando, com alegria, por todos os cantos e recantos da metrópole o amor 
de Deus Pai que no vigor do Espírito Santo, nos envia seu Filho Jesus em salvação, 
libertação (BERNARDINO, 2015, p. 34).

Assim partilha algum

aqui em São Paulo, nós precisamos idealizar um plano no qual a Igreja se mantenha 
numa unidade onde os Bispos não trabalhem separadamente. Um Colegiado deveria 
nortear todas as ações da Igreja, mas sem desrespeitar as peculiaridades de cada região. 
Eu quero e preciso de um grupo de Bispos que formem comigo este Colegiado. Não 
os quero simplesmente para me ajudarem – para isso posso contar com os leigos que 
ajudam muito bem –, eu quero a presença do Bispo lá na periferia onde o Arcebispo 
não pode estar o tempo todo porque tem inúmeras atividades. Mas estará presente com 
e por meio de seus Bispos, irmãos no episcopado (QUEIRÓZ, 2015, p. 48).

Momentos celebrativos como a festa de Corpus Christi, celebrada sempre na praça da Sé, 
marcam a unidade arquidiocesana. E em um desses momentos fica evidente como a divisão ter-
ritorial da arquidiocese, em 1978, traz algum impacto na vivência de um episcopado colegiado. 
Pouco antes da festa acontece a criação das dioceses de Osasco, Santo Amaro, Campo Limpo e 
São Miguel Paulista. Essa última é efusivamente acolhida por Dom Paulo ao chegar na praça da 
Sé dando sinais de seu descontentamento mas de sua obediência diante do acontecido.
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Mas o colegiado de Dom Paulo não acontecia unicamente com o clero, mas também com 

o povo. Os leigos são preparados para viverem a liderança em suas comunidades. Muitas con-
gregações religiosas formam comunidades na periferia da cidade. Ainda como bispo auxiliar 
responsável pela Região Norte paulistana, suscita o Movimento por um Mundo Melhor, respon-
sável pela formação de lideranças leigas a partir de formação bíblica (ALTEMEYER, 2015, p. 
14). As lideranças leigas presentes no episcopado de Dom Paulo revelam esta perspectiva de 
participação.

Considerações finais

Dom Paulo mostra grande lucides não só no que se diz respeito às necessidades pastorais do 
século XX, mas de sua própria teologia prática, que serve de substrato para essa ação e diálogo, 
como mostra também uma boa relação com intelectuais, sejam cristãos-católicos ou não, para 
conversar sobre as situações referentes à sociedade brasileira e paulistana. Para ele a Igreja deve 
se organizar, apesar de não ser uma empresa. Ela deve revelar a unidade em seu clero que não 
deve ser uniformizado, mas unido na pessoa de Jesus (1972, pp. 18-19). E por fim há algo de 
muito atual no pensamento do cardeal Arns. A Igreja não é sociedade de consumo, mas de co-
participação (1972, pp. 19-20). Num momento histórico onde a participação religiosa assume 
cada vez mais traços de consumo e busca às duras penas garantir a pertença comunitária, Dom 
Paulo aponta para a comunidade como local de partilha.

A evangelização de Dom Arns é concebida como Missão do Povo de Deus em que todos pre-
cisam ser ouvidos em suas Assembleias Diocesanas, provocando o este Povo a seguir os sinais dos 
tempos e assumir a opção pelos pobres com sua Operação periferia, para exatamente descobrir 
que Deus estava escondido [latens deitas] na periferia e onde o Reino de Deus se fazia mais 
necessário. Inevitavelmente, ao assumir a opção pelos pobres e se tornar porta voz dos Direitos 
Humanos na Arquidiocese de São Paulo se tornou interlocutor de muitos movimentos. Vale 
dizer que a teologia prática de Dom Paulo Arns tinha como categoria de discernimento os sinais 
do Reino de Deus, e com isso estabelecia seu diálogo, sabendo distinguir, mais que o traumati-
zado olhar polonês, que a linguagem e práxis marxista na Europa era cerceadora de liberdade, 
ao passo que na América Latina era na época um dos poucos, senão o único espaço de pensar 
livremente, contra dos generais católicos da ditadura militar da primeira metade do século XX. 
Dom Paulo parecia entender sua catolicidade a partir da universalidade do Reino de Deus, e 
despindo-se de qualquer autorreferencialidade eclesial é que ganhou o respeito dentro e fora da 
Igreja, por seu Cristianismo moderno e ao mesmo tempo, mais original que criativa e significa-
tivamente expandiu a presença do Reino de Deus na Arquidiocese de São Paulo.
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Os tempos atuais se apresentam junto com profundas mudanças. A Igreja que antes era 

importante organizador da vida comunitária e social agora se torna mais um entre os tantos 
elementos. Segundo o próprio Dom Paulo há uma crise na Igreja. Mas essa crise Seria essa crise 
benéfica ou não? Tomamos a liberdade de, inspirados nos referenciais de diálogo do cardeal 
Arns (1972, pp. 283-284) não nos lamentarmos pelo que se foi, mas perceber que, estando livre 
das amarras do poder que estão atreladas às organizações sociais, a Igreja pode se dedicar àquilo 
que realmente lhe é imprescindível: a construção do Reino.
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TEOLOGIA COMUNICATIVA:  
UMA PROPOSTA DE CULTURA INTERATIVA  

DO FAZER TEOLÓGICO NA CONTEMPORANEIDADE

ALINE AMARO DA SILVA

Resumo: A Teologia Comunicativa não é uma teologia de gabinete. Ao contrário, originou-
-se, há mais de 25 anos, da tentativa de Bernd Jochen Hilberath e Matthias Sharer de aplicarem 
o método de Interação Centrado em Temas da psicoterapeuta alemã Ruth Cohn em programas 
de formação teológica e educação continuada, atividades pastorais e educação religiosa nas esco-
las. Motivados pelo abismo entre a teologia acadêmica e a prática pastoral, estes teólogos alemães 
concebem a Teologia Comunicativa como uma “cultura” participativa do fazer teológico, uma 
teologia em processo aberto e vivo de comunicação, que busca aproximar a reflexão teológica da 
vida de fé. A tarefa central da teologia comunicativa é reconhecer no dinamismo repleto de con-
flitos gerado pelas interações em grupo uma força dinâmica que não é apenas teologicamente 
relevante, mas também geradora de teologia. A Teologia Comunicativa visa iniciar um processo 
teológico de reflexão e aprendizagem intercultural e intereclesial, no qual os “sinais dos tempos” 
são estudados e as esferas da vida local e global de mulheres e homens são interpretados à luz 
do Evangelho (GS, n. 4). Baseada no método de pesquisa bibliográfica, especialmente na obra 
“Communicative Theology” de Hilberath, Hinze e Sharer (2007), o presente artigo pretende 
expor esta cultura teológica pouco conhecida no Brasil como uma opção válida para se pensar a 
fé no espaço público contemporâneo. Fazer Teologia Comunicativa significa perceber o mundo 
de hoje como realmente é e deixar-se ser tocado por ele. “Esse estudo foi financiado em parte 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES).”

Palavras-chave: Teologia Comunicativa. Cultura teológica. Contemporaneidade, Comuni-
cação, Interação.

Abstract: Communicative Theology is not cabinet theology. On the contrary, it originated 
more than 25 years ago from Bernd Jochen Hilberath and Matthias Sharer’s attempt to apply 
the method Theme-Centered Interaction of german psychotherapist Ruth Cohn in programs 
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of theological formation and continuing education, pastoral activities, and religious education 
at schools. Motivated by the abyss between academic theology and pastoral practice, these 
german theologians conceive Communicative Theology as a participatory “culture” of theolo-
gical making, a theology in open and living process of communication, which seeks to bring 
theological reflection closer to the life of faith. The central task of communicative theology is to 
recognize in the dynamism filled with conflicts generated by group interactions a dynamic force 
that is not only theologically relevant but also generator of theology. Communicative Theology 
aims to initiate a theological process of intercultural and inter-church reflection and learning, 
in which the “signs of the times” are studied and the spheres of local and global life of women 
and men are interpreted in the light of the Gospel (GS, n.4). Based on the bibliographical re-
search method, especially in Hilberath’s Communicative Theology, Hinze and Scharer (2007), 
this paper intends to expose this theological culture little known in Brazil as a valid option for 
thinking about faith in the contemporary public space. Communicative Theology means to 
perceive the world of today as it really is and to let yourself be touched by it. “This study was 
financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior – Brasil 
(CAPES)”.

Keywords: Communicative Theology; Theological culture; Contemporary; Communica-
tion; Interaction.

Introdução

A comunicação faz parte da nossa vida, da nossa fé e mesmo do nosso Deus. O que signifi-
ca acreditar em um Deus que é em si mesmo relacionamento e comunicação? A comunicação 
humana vem de Deus, se origina do relacionamento e comunicação do Deus Uno e Trino. O 
relacionamento de Deus com o ser humano é um evento comunicativo cujo ápice é a Encar-
nação de sua Palavra na história humana. A relevância desta imagem de Deus para a imagem 
do ser humano, da sociedade e da Igreja está na imitação da ação do Deus comunicativo que se 
comunica com suas criaturas, como uma orientação para a vivência da comunicação e comu-
nhão (HILBERATH, 2011).

A Teologia Comunicativa baseia-se na convicção de Bernd Jochen Hilberath e Matthias 
Sharer de que cada ação de reflexão teológico-científica deve se relacionar com o contexto social 
concreto em que está inserido local e global (HILBERATH et al, 2007, p. 71). Hilberath critica 
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as teologias que apenas percebem a realidade sob um certo recorte de interesse epistemológico, 
sem levar em conta a relação Deus, alma e mundo. A teologia deve refletir sobre Deus, ponde-
rando a realidade como seu objeto formal de estudo que faz referência a Deus e demonstra sua 
ação na história.

De acordo com seus autores, a Teologia Comunicativa se relaciona e se inspira em outras 
linhas de reflexão teológica como a Teologia da Communio e a Teologia da Libertação. Con-
tudo, não há uma ligação direta com elas e tampouco com a Teoria da Ação Comunicativa de 
Habermas como muitos questionam por causa da denominação Teologia Comunicativa e pelo 
local onde esse tipo de reflexão se desenvolveu – países de língua alemã.

Seguindo a própria dinâmica da obra base, vamos descrever como surgiu a Teologia Comu-
nicativa no território germânico, o que é e o que não é esse campo teológico e concluir apresen-
tando a possível contribuição desta cultura do fazer teológico para a teologia latino-americana.

1. Como surgiu

A Teologia Comunicativa nasceu da tentativa de aplicar o método de Interação Centrado 
em Temas para grupos da psicoterapeuta Ruth Cohn na reflexão teológica aproximando-a da 
vivência cristã (HILBERATH et al, 2007, p. 27). Vamos entender como este método ingressou 
na área teológica através de uma breve retrospectiva da vida dela. Ruth Cohn era uma judia 
alemã com conhecimento em economia, psicologia, medicina pré-clínica, psiquiatria, educa-
ção, teologia, literatura e filosofia. Cursou seus estudos em Heidelberg, Berlim, Zurique e Nova 
Iorque. Entretanto, sua especialidade era a psicoterapia. Ela trocou a terapêutica clássica freu-
diana pela recíproca relação comunicativa entre terapeuta e cliente. Esta experiência deu origem 
ao princípio de liderança participativa encontrado no entendimento dos líderes dos grupos de 
Interação Centrado no Tema, TCI (HILBERATH et al, 2007, p. 33). Sua trajetória demonstra 
como ela chegou ao método de TCI que é o princípio fundamental da Teologia Comunicativa.

Ruth Cohn fugiu da perseguição nazista e emigrou para os EUA em 1941. Em Nova Iorque, 
ela continuou suas práticas e estudos em psicoterapia. De 1949 a 1973, entrou em contato e 
aprendeu mais a respeito da terapia de grupo com pioneiros da área como Asya Kadis, Sandy 
Flowermann e Alexander Wolf. No ano de 1955, Ruth Cohn inicia o workshop “Contra-trans-
ferência” que será a base da Interação Centrada no Tema (TCI). Deu continuidade ao trabalho 
com a fundação do instituto de treinamento de TCI em 1966. Ruth retornou à Europa em 
1974 e tornou-se professora de TCI em Hasliberg Goldern, Suíça. Neste período o método 
do TCI chega ao conhecimento de muitos pensadores de diferentes áreas do saber, inclusive à 
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teologia. Ruth Cohn faleceu em Düsseldorf em 30 de janeiro de 2010 (SITE RUTH COHN 
INSTITUTE).

A estrutura do método de “Interação Centrada no Tema” possui quatro dimensões e três 
níveis. As dimensões a serem trabalhadas em grupo são: eu, nós, isto e o globo.

Eu – representa cada participante

Nós – representa a dinâmica do grupo como um todo

Isto – significa o conteúdo, a preocupação ao redor da qual a interação acontece

Globo – representa o espaço-temporal e o contexto social que encerra as três primeiras di-
mensões e está implicitamente presente em cada processo (HILBERATH et al, 2007, p. 35).

A imagem ajuda a compreender como as dimensões se inter-relacionam:

Desde o início da disseminação desse método de interação em grupo na Europa, houve 
receptividade no campo teológico, percebeu-se nele um instrumento útil para a comunicação 
teológica e desenvolvimento das comunidades, além da compatibilidade com a teoria e prática 
cristãs. Com o tempo, a mera aplicação prática do TCI em teologia deu lugar a uma reflexão 
teológica mais profunda e sistemática. No processo comunicativo teológico vivo, essa estrutura 
básica se concretiza de diversos modos em três diferentes níveis: envolvimento direto, experiên-
cia e interpretação, reflexão teológico-científica.

Na Teologia Comunicativa, essas dimensões e níveis estão transformando-se num processo 
não só de “fazer” algo, mas também de “deixar acontecer” algo. Este é o espaço que se dá para 
a contemplação, que toma forma na oração, na celebração, e na iniciação mistagógica. A tarefa 
central da teologia comunicativa é “reconhecer no dinamismo carregado de conflitos gerado 
pelas ligações cruzadas das dimensões e níveis uma força dinâmica que não é apenas teologica-
mente relevante, mas também geradora de teologia” (HILBERATH et al, 2007, p. 59).

Outros teólogos como Dieter Funke começaram a enriquecer o método do TCI incluindo 
o símbolo, entendendo-o como processo de ressignificação da fé de acordo com o contexto que 
este processo teológico-comunicativo acontece. Nessa apropriação do método para o fazer teo-
lógico, Funke elabora uma técnica de interação não somente centrada em temas, mas também 
em símbolos, a fim de torná-lo mais relevante para a vida real.

O modelo de orientação simbólico-temático de Funke é projetado para superar a 
separação entre experiência e conteúdo, situação e símbolo que ocorre em situações 
restritivas do dia a dia cobertas com clichês sem sentido. A proclamação teológica 
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entendida como interação centrada no tema e no símbolo é um processo de re-sim-
bolização em situações sociais; isto é projetado para curar a realidade cotidiana dos 
seres humanos (HILBERATH et al, 2007, p. 39).

No momento que o discurso teológico não é apenas um anúncio teórico, mas algo que 
ressoa e dialoga com o dia a dia das pessoas, ele se transforma num agente de transformação da 
realidade.

2. O que é e o que não é Teologia Comunicativa

Facilmente associamos a Teologia Comunicativa com a Teologia da Comunicação conhe-
cida no Brasil. Ambas se baseiam na Teologia Trinitária de Comunhão, na eterna comunhão e 
comunicação de amor entre as pessoas divinas. No entanto, a Teologia da Comunicação teoriza 
e tem por objeto a comunicação em si. Já a Teologia Comunicativa utiliza-se de um processo 
comunicativo-dialogal bem conduzido para produzir reflexões teológicas mais encarnadas na 
vida das pessoas que participam.

A Teologia Comunicativa é entendida por seus autores como uma cultura participativa e 
processual do fazer teológico, “uma teologia que está dentro e fora do processo comunicativo 
vivo” (HILBERATH et al, 2007, p. 25), uma teologia em processo, o qual nunca traz um total 
fechamento da reflexão ou esgotamento do tema, um processo comunicativo para o aprofun-
damento teológico.

Não é uma teologia teórica, nem uma teoria comunicacional ou aplicação direta da ação 
comunicativa de Habermas.1 É uma teologia contextual, entrelaçada com a história dos seres 
humanos. O contexto da TC são os processos de vida da fé e da teologia, para os quais uma 
particular cultura de comunicação deve ser treinada. Nasceu da prática de grupos de reflexão 
teológica na educação continuada no contexto alemão, onde carecia a cultura do diálogo.

Os autores comparam aspectos da Teologia Comunicativa e da Teologia da Libertação. A 
principal aproximação é que são teologias contextuais, a graça como autocomunicação de Deus 
acontece em lugares concretos com necessidades específicas. O Deus Uno e Trino, que é co-
municação, realiza na história da salvação um processo comunicativo com a humanidade: vê a 
aflição, escuta a súplica, se aproxima, toca, se revela e anuncia a libertação.

1  A Teoria da Ação Comunicativa de Jürgen Habermas consiste em um estudo teórico e crítico da razão humana como 
força transformadora da sociedade. Nesta teoria, Habermas propõe uma nova forma de racionalidade, a racionalidade 
comunicativa (HABERMAS, 2012).
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A teologia da libertação surgiu por causa da opressão e pobreza sofrida pelo povo latinoame-

ricano. A TC surge no contexto de uma prática caracterizada pelo déficit de comunicação ou 
mesmo o fracasso desta. Não são reflexões teológicas de um setor da realidade. Ao invés disso, 
referem-se a toda a realidade vivida por um grupo de pessoas. Dessa forma, a Teologia Comu-
nicativa pode ser aplicada em qualquer contexto.

[...] a Teologia Comunicativa visa iniciar um processo teológico de reflexão e apren-
dizagem intercultural e intereclesial, no qual os “sinais dos tempos” são estudados 
e as esferas da vida local e global de homens e mulheres, grupos e nações são inter-
pretados à luz do Evangelho (GS, n. 4) e são definidos em relação um com o outro 
(HILBERATH et al, 2007, p. 71).

Os sinais dos tempos recebem especial atenção na Teologia Comunicativa, pois estes são os 
temas que as pessoas trazem ao debate e que estão no centro da interação e reflexão em grupo. 
“A filosofia que lhes serve de fundamento usa o conceito de comunicação como elo de ligação 
entre as realidades de Deus e mundo” (REIMER et al, 2017).

A teologia comunicativa dá importância tanto a bagagem teológica implícita na história de 
cada participante quanto às tradições teológicas cristãs explícitas no grupo. “Igrejas missionais 
não se limitam a “pescar” novos membros de forma ocasional. Elas mudam todo o seu contexto 
social ao compartilhar as vidas das pessoas de forma transformada e transformadora” (REIMER 
et al, 2017). Nos encontros, dá-se atenção comunicativa e específica à situação do ser humano, 
em correspondência com a Palavra e a natureza de Deus.

No seu caráter eclesiológico a teologia comunicativa tem afinidade com a eclesiologia de 
comunhão, por sua caraterística não hierárquica. Desenvolve, portanto, uma eclesiologia 
comunicativa.

Considerações finais

POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES PARA A TEOLOGIA LATINO-AMERICANA

Numa sociedade hipercomunicativa, paradoxalmente, o que mais nos falta são comunica-
ções e relações saudáveis e frutuosas. É isso que a Teologia Comunicativa propõe: Uma cultura 
teológica comunicativa e participativa, para que nos entendamos mutuamente, e vivamos nossa 
fé em harmonia e empatia com o mundo ao nosso redor.

A Teologia Latino-americana é reconhecida por ser uma teologia prática e está claro, como 
os próprios autores manifestaram, que existe influência da Teologia da Libertação na Teologia 
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Comunicativa. Entretanto, a Teologia Comunicativa pode também inspirar novas reflexões e 

práticas para a Teologia Latino-americana, principalmente no que diz respeito ao seu método 

de reflexão teológica em grupo que não é conhecido no Brasil e repensar como se realiza a prá-

tica comunicativa e teológica em nosso país.

Uma compreensão teológica da dinâmica comunicativa exige o aprofundamento do modelo 

de comunicação do TCI para que leve em conta a autorrevelação de Deus. Para isso, é necessário 

entender Deus como um Deus comunicativo e a revelação como um processo comunicativo, 

não como mera verdade, mas na qual a própria vida divina é comunicada (HILBERATH et al, 

2007, p. 55). A Communio et Progressio (n. 8) ressalta a importância da vivência comunicativa 

na vida humana e de fé:

Pela sua própria natureza, a comunicação social contribui para que os homens, co-

municando entre si, adquiram uma consciência mais profunda da vida comunitária. 

E assim cada homem, unido a todos os seus irmãos, coopera nos desígnios que Deus 

tem sobre a história, (5) como que levado pela mão divina. Por vez, esta união e soli-

dariedade entre os homens, fim principal de toda a comunicação, encontra segundo 

a fé cristã, seu fundamento e figura no mistério primordial da intercomunicação 

eterna entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que vivem uma única vida divina.

Deus é comunicativo não só em sua autorrevelação, mas também na sua essência. Apesar de 

nosso Deus ser comunicação, da nossa missão de comunicar o Evangelho e dos diversos estudos 

sobre a comunicação da Igreja, nossa prática comunicativa ainda é falha. Tratados teológicos 

sobre comunicação e estudos sociocomunicacionais sobre como a Igreja se comunica existem 

vários no Brasil, mas construir uma prática comunicativa teológica para que a teologia não fique 

sendo produzida somente no escritório de uma faculdade, mas esteja ao alcance de todos, na 

mente e coração do Povo de Deus isso é novo, renovador e necessário.
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OS DESAFIOS DA SINODALIDADE RETOMADOS  
POR FRANCISCO

JOSÉ AGUIAR NOBRE1

Resumo: Diante de uma dupla e consensual constatação de que a Igreja vive o necessário 
momento de renovação e que isso reivindica uma desafiadora fase de reformas, de ânimo novo 
e de um processo de saída, entende-se que a alternativa encontra-se no caminho da sinodali-
dade. Nele está contida a resposta para um novo e sistematizado momento da evangelização. 
Isto é, para a organização de uma renovada forma de transmissão da fé na contemporaneidade. 
O Papa Francisco tem dedicado todos os seus esforços para fazer viver as decisões do Concílio 
Vaticano II. Neste sentido, desde o seu primeiro gesto de pedir ao povo as bênçãos sobre si, até 
a mais simples atitude de valorizar cada pessoa em particular, especialmente os pobres, ele mo-
tiva a todos os fiéis para uma corresponsabilidade evangelizadora mediante o serviço atrelado à 
mística da cruz.

Palavras-chave: Sinodalidade; Serviço; Cruz; Igreja; Francisco.

Abstract: It is noted that the Church lives the necessary moment of renewal faced with 
a double and consensual realization that this demands a challenging phase of reforms, a new 
spirit and an exit process. It is understood that the alternative lies in the path of synodality. It 
is found the answer to a new systematized moment of evangelization in it or, in other words, 
to the organization of a renewed form of faith transmission in the contemporary world. Pope 
Francis has devoted all his efforts to make the decisions of the Second Vatican Council live. In 
this regard, from his first gesture of asking the people for the blessings upon himself, even the 
simplest attitude of valuing each person in particular, especially the poor, he motivates all the 
faithful to a co-responsibility for evangelization in the service of the mysticism of the cross.

Keywords: Synodality; Service; Cross; Church; Francisco.
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Introdução

Numa cultura que alcançou tantos avanços tecnológicos nela, paradoxalmente, estão arrai-
gadas muitas facetas de individualismo, clericalismo, estrelismos, e tantas outras limitações que 
acabam travando o sinuoso processo de integração do seu humano. Diante disso, a Igreja na 
contemporaneidade, sob a orientação do Papa Francisco, tem a consciência da necessidade de 
retomada do processo de sinodalidade em vista de uma realização humano-cristã. Frente a isso, 
indagamos: como possibilitar que o ser humano, criado no amor de Deus, possa contribuir para 
o fomento da teologia da sinodalidade? O presente texto objetiva argumentar que se faz neces-
sário um processo global de educação para o coletivo na comunidade eclesial. Objetiva-se neste 
pequeno texto, tecer algumas reflexões na perspectiva dos desafios da sinodalidade na Igreja de 
hoje, cujos traços eclodem nos ensinamentos do Magistério do Papa Francisco.

1. Conceituando e compreendendo

Sem uma correta compreensão e autocrítica de todos os batizados e do seu papel na vida da 
Igreja, entende-se que, dificilmente serão colocados em prática os esforços para a construção 
da sinodalidade, em seu sentido genuíno. “Etimologicamente o termo ‘sinodalidade’ significa 
‘caminhar juntos’ e será aqui empregado num sentido lato que, embora privilegie a Igreja local, 
não se limita à mesma, abrangendo (...) todas as relações dos fiéis no interior da Igreja.”2 Essa 
compreensão reivindica de todos os batizados o retorno a uma mentalidade cujo entendimento 
requer uma mudança do imaginário social presente até então, o que requer tempo e paciência 
nessa tarefa nada fácil. A estrutura eclesiológica hodierna carece de uma compreensão clara do 
sentido da autoridade na vida da Igreja.

Na perspectiva eclesiológica (do mistério) da Igreja como comunhão das igrejas locais, a 
sinodalidade, por conseguinte, se entende antes de mais nada em seu sentido estrito: tem con-
cretamente em conta a comunhão neste lugar, é dizer, a catolicidade interna da Igreja local, a 
sabre: da Igreja que se realiza neste lugar por meio da diversidade dos carismas e dos ministérios, 
das vocações e dos estados de vida (cf. LG 32ª). Assim como a corresponsabilidade (da Igreja 
dos sujeitos) é diferenciada em virtude da diversidade dos carismas, a sinodalidade (da Igreja-
-sujeito) é plural: cada batizado desempenha no seu desenvolvimento e pode dar sua opinião. É 
claramente a catolicidade o que está em jogo na sinodalidade.3

2  MIRANDA, Mário de França. Uma Igreja sinodal, p. 10.
3  BORRAS,A. Sinodalidad eclesial, processos participativos y modalidades decisonales. In: SPADARO, A; GALLI, C. M. 

La reforma y las reformas em la Iglesia, p. 235.
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A necessidade da inclusão dos diferentes sujeitos nessa caminhada comum que se estende 

por toda a Igreja, desde o seu sentido universal, passando pelas dioceses, paróquias e todas as 
comunidades, fomentando um espírito de comunhão que é própria de sua vocação.

Para o processo de implementação de uma Igreja sinodal na atualidade, muitos desafios 
precisam ser enfrentados, tais como o enfrentamento de algumas “resistências de alguns, devido 
a razões diversas: aversão a mudanças, medo de perda de poder e prestígio, ceticismo pela com-
plexidade da tarefa, sentimentos de insegurança, para citar só alguns”.4

A leitura da teologia da sinodalidade do pontífice atual, evidencia a sua maneira genuína 
de ver os caminhos que desejam para a Igreja trilhar na contemporaneidade, e ressalta que, na 
perspectiva sinodal, em respeito à caminhada do povo de Deus e da sua dignidade, necessaria-
mente a autoridade deve ser pautada no serviço e o seu único poder terá que ser o da cruz. A 
compreensão do espírito da sinodalidade é extremamente rico e transcende a uma só palavra ou 
conceito. Ela deve ser sempre captado em chave trinitária na esteira de um kairós. Ela perpassa 
várias palavras e expressões como: sínodo, concílio, colegialidade, eclesiologia de comunhão, 
participação, discernimento comunitário, escuta, diálogo, dentre outros.

2. O povo de Deus e a sua dignidade na comunidade eclesial

Quando no evento Vaticano II, a Constituição dogmática Lumen Gentium ressalta a cate-
goria de povo de Deus, já evidenciava a dignidade de todos os batizados, dando-lhe o devido 
reconhecimento como sujeitos ativos na missão evangelizadora. Contudo, este reconhecimento 
teve poucas chances para o seu florescimento dado que não passando muito tempo, já se pode-
ria perceber que um certo centralismo atenuava sua força e riqueza contidas, de forma especial, 
na suavidade com se procurava dar na vivencia eclesial com a participação e dinamismo desse 
próprio povo de longínqua caminhada. Isso ficou evidente no “certo mal-estar entre os teólogos 
e também entre figuras mais significativas do episcopado”.5

A reação do episcopado ao que se pode chamar de centralização da Cúria Romana resulta 
no atual Pentecoste presente na vida da Igreja, que é a eleição do Papa Francisco. Na esteira da 
visão apostólica de São João XXII, o cuidado pastoral que deve ter um ministro de Cristo, em 
Francisco, sempre se faz evidente antes de quaisquer posições doutrinais, ideias ou reflexões pes-
soais. E este importante impulso no espírito magisterial de Francisco se posiciona exatamente 
como alternativa a um certo intelectualismo e juridicismo, que vinha sendo implantado, cujos 

4  MIRANDA, Mário de França. Uma Igreja sinodal, p. 10.
5  MIRANDA, Mário de França. Uma Igreja sinodal, p. 7.
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documentos marcados pela razão teológica e normatividade canônica não alcançam o coração 
dos fiéis. “Devido a uma concepção tradicional recebida da hierarquia na formação se podia 
constatar uma concentração de poder nas mãos do clero, reduzindo o laicato a uma massa 
passiva sem voz e sem vez”.6 O resultado desse modo de proceder de um clericalismo reinante 
transparece na dramática queda do número de vocações na contemporaneidade.

Dentro do projeto do Pai para a humanidade, “enquanto povo messiânico todo ele voltado 
para a realização do Reino de Deus, é a Igreja sinal, sacramento e instrumento desse mesmo 
Reino já acontecendo na história”.7 E é em face dessa compreensão que os desafios da imple-
mentação de uma Igreja Sinodal que, Francisco se esmera para que todos os batizados, inde-
pendente do seu estado de vida, possa construir uma eclesiologia, partindo não da hierarquia 
como era habitual, mas como povo de Deus detentor de igual dignidade, igualdade e vocação. 
Este povo é portanto, “para todo o gênero humano germe firmíssimo de unidade, esperança e 
salvação. Constituído por Cristo para a comunhão de vida, caridade e verdade, é por Ele ainda 
assumido como instrumento de redenção de todos”.8 Sendo assim, os leigos e leigas ou melhor 
dizendo, os fiéis cristãos, por direito e vocação devem exercer seus carismas próprios. Essa opção 
que vem do Vaticano II, é retomada por Francisco como um caminho decisivo para a realização 
de uma Igreja Sinodal. Com a cultura de criação, dos Conselhos no seio da Igreja tais como os 
Conselhos: Presbiteral, Pastoral diocesano, Pastoral Paroquial, Econômico, Sínodo dos Bispos 
e Sínodo Diocesano, instituídos pelo novo Código de Direito Canônico, traz conquistas que 
precisam ser revisitada pois que “o sacerdócio ministerial está a serviço do sacerdócio comum 
dos fiéis”.9 É um desafio que carece ser assimilado de forma coletiva mediante “uma séria e pro-
funda mudança de mentalidade de todos na Igreja, especificamente da hierarquia”.10 Os rastros 
dessa dificuldade na inclusão de todos os batizados são muito presentes numa cultura de “um 
modo clerical de vida entre as novas gerações de ministros eclesiásticos, manifestadas em gestos 
com vestimentas, em excessos litúrgicos, em certa superioridade com relação ao laicato, (...), 
diante de uma sociedade complexa e crítica que não mais lhe reconhece o status privilegiado do 
passado”.11 Em face disso, a realidade de uma Igreja Sinodal que nasce e renasce constantemente 

6  Ibid., p. 8.
7  Ibid., p. 27.
8  Lumen Gentium, n. 25.
9  Documento de Aparecida, n. 193.
10  MIRANDA, Mário de França. Uma Igreja sinodal, p. 18.
11  Ibid., p. 25.
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do coração de Cristo, só se tornará realidade efetiva se encontrar estruturas adequadas talhada 
pelos gestos de comunhão que brota do seio da Trindade.

3. O amor trinitário: modelo de construção dos caminhos da sinodalidade

Como se sabe, os tempos em que coube viver a Igreja, sob a orientação pastoral do Papa 
Francisco, como é consenso entre qualquer pessoa minimamente atenta à realidade, estão pro-
fundamente marcados por aceleradas transformações. E, como é próprio da natureza do Pontí-
fice, ele aproveita todas as oportunidades para esbanjar gestos, palavras e mensagens de ânimo, 
motivações e exortações. Somente quem tem uma profunda experiência trinitária consegue, do 
alto de suas experiências de discernimento, fomentar um espírito sinodal. Imbuído daquilo que 
o Documento de Aparecida ressaltou da necessidade de uma “conversão pastoral, que implica 
escutar com atenção e discernir “o que o Espírito está dizendo às Igrejas” (Ap 2,29) através dos 
sinais dos tempos em que Deus se manifesta”.12

Nas atitudes, mensagens e gestos do Papa Francisco circunscreve um turbilhão de incen-
tivos para que os católicos em particular, e o povo em geral, caia na conta da necessidade de 
implementação de um espírito de comunhão, de colegialidade para salvar as feridas da Igreja, 
em detrimento de atitudes de rigidez e distanciamentos que só ferem e não evangelizam. Em 
pronunciamento no dia 22 de setembro de 2014, na Sala Paulo IV, pondera: “A Igreja me pa-
rece um hospital em guerra, tantas pessoas feridas” (ALETEIA, 2018). Em vez de rigorismos e 
atitudes que geram distanciamentos, frente a tantas crises, como é o caso da crise humanitária, 
ele pede gestos de aproximação por parte de todos, seguindo aquilo que tanto pedimos a Jesus 
Cristo: proximidade.

Os desafios da sinodalidade frente a um cenário tão sombrio, perpassam, pois, em primeira 
mão, pelo viés da compreensão dos sentidos. Sentido do que quer dizer sinodalidade e autori-
dade, por exemplo. Por sinodalidade, o dicionário de conceitos fundamentais de teologia reme-
tem concomitantemente à palavra sínodo e concílio como sinônimos que designam a mesma 
realidade. “significam reunião, o reunir-se. Synodos é com frequência também lugar de reunião. 
Trata-se, pois, de conceitos neutros ou políticos. (...). Quem fala de sínodo ou concílio, diz algo 
sobre a estrutura bem como sobre a constituição interna (não só externa) da Igreja” (WAG-
NER, 1993, p. 830). Aqui nos interessa compreender que se trata de um espírito de colegiali-
dade, de coletividade ou, em outras palavras, de um espírito de corresponsabilidade de todos os 

12  Documento de Aparecida, n. 366.
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batizados na condução da evangelização dos povos. Isso se dá, mediante uma eficiente, direta e 
livre transmissão da fé, em sintonia com a linguagem própria da contemporaneidade, que gesta 
a compreensão do Mistério. Requer pois, a evidência de algumas características intencionais e, 
a primordial de todas, é a imagem do Amor Trinitário de Deus.

Com características de um projeto trinitário, o Papa Francisco propõe o modelo de uma 
Igreja Sinodal.

Querer sistematizar o pensamento do Papa Francisco se revela, de saída, uma empreitada 
destinada ao fracasso. Pois não estamos lidando com um homem de ideias, de exposições dou-
trinais, de reflexões pessoais, mas com alguém preocupado primeiramente e antes de tudo com 
o cuidado pastoral que deve ter um ministro de Jesus Cristo. (...), não só suas palavras ou seus 
pronunciamentos, mas também os seus gestos e suas opções recebem grande valência heurística 
situada num nível epistemológico superior ao dos acontecimentos corriqueiros.13

O caminho da sinodalidade reivindicado por Francisco, consiste numa grande oportunidade 
de olhar para a riqueza incomensurável da revelação de Deus ao longo da história da salvação. É 
um momento privilegiado de retroagir em um olhar de gratidão pela gentileza de Deus ao atrair 
as suas criaturas a Si, desvelando-Se amorosamente por meio de Seu Filho. Bem como uma 
graça encarar com generosidade os desafios atuais com um olhar místico, transponível, prenhe 
do Amor que brota do coração da Trindade com qual a criatura humana é participante.14 É um 
Deus que permitiu ao ser humano captar o seu amor pleno para participar do intercâmbio tri-
nitário. E essa participação é o que capacita a todos os batizados, num espírito de sinodalidade 
proporcionar a genuína evangelização. Enfatizando mais a missão do que a sacramentalização 
de modo que a vocação para estar a serviço da vida plena possa favorecer, especialmente ao 
desafio maior de uma Igreja Sinodal que é a atenção aos pobre e a sua valorização como locus 
privilegiados de força evangelizadora. “Na piedade popular, por ser fruto do Evangelho incul-
turado, subjaz uma força ativamente evangelizadora que não podemos subestimar: seria ignorar 
a obra do Espírito Santo”.15 Com este pensamento se faz necessário ver que os desafios para 
a implantação de uma igreja sinodal, sob a chave do amor trinitário, se faz por meio de uma 
inversão da pirâmide que povoou o imaginário coletivo por muito tempo de uma igreja a partir 
da hierarquia. A proposta do Papa Francisco reivindica uma compreensão eclesial a partir de 
sua base, isto é, a partir do conjunto do povo de Deus. “Daí a necessidade de que todos sejam 

13  MIRANDA, Mário de França. Uma Igreja sinodal, pp. 39-40.
14  Catecismo da Igreja Católica, n. 221.
15  FRANCISCO. Evangelii Gaudium, n. 126.
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ouvidos na Igreja”.16 No rastro da implementação de uma eclesiologia de comunhão, reivindica 
também a capacidade de escuta. No afã da construção de uma Igreja Sinodal a escuta que con-
siste em uma atitude mais do que ouvir17, mas realizar o sonho de comunhão incorporada na 
práxis da Igreja.

Sem qualquer sombra de dúvidas, aponta a teologia sinodal do Pontífice que “o caminho da 
sinodalidade é o caminho que Deus espera da Igreja do Terceiro Milênio. (...) De fato, a sinoda-
lidade – sublinhou – ‘é a dimensão constitutiva da Igreja’”.18 O pontífice propõe a estimulação 
e amadurecimento dos organismos de participação pois somente na medida em que esses orga-
nismos permanecem conectados com a base partindo das pessoas e dos problemas de cada dia, 
é que uma Igreja sinodal pode começar a se firmar. Nesse processo, de levar em consideração as 
bases, será plenamente possível “constituir um povo plasmado pela fraternidade e pela solidarie-
dade que proporcionasse uma vida humana mais feliz e servisse de modelo para a sociedade”.19

O momento histórico exige a fidelidade ao Espírito Santo que inspira criativamente a todos 
os batizados a “discernir qual é o caminho que o Senhor lhe pede, mas todos somos convidados 
a aceitar esse chamado: sair da própria comodidade e ter a coragem de alcança todas as periferias 
que precisam da luz do Evangelho”.20 Uma Igreja sinodal é motivada a superar diuturnamente 
toda atitude que possa limitar a eficácia pastoral. Os caminhos da sinodalidade se fazem na 
constituição de uma espiritualidade sólida e exigente aonde não se permite qualquer obediência 
infantil à autoridade, posturas de maturidade e liberdade. “A renovação sinodal da Igreja passa, 
sem dúvida, pela revitalização das estruturas sinodais, mas expressa-se antes de mais na resposta 
ao chamado gratuito de Deus para viver como seu povo, caminhando na história para o cum-
primento do Reino”.21

Em se tratando pois, dos desafios de implementaçao ou de renovação de uma nova sinodali-
dade, a atenção prioritária ao povo de Deus a ser escutado e incluso como lhe é de direito, pos-
sibilita que o respeito às consciências seja efetivado. Desse modo, qualquer tipo de autoridade, 
seja exercido na perspectiva do serviço. E, especialmente quando iluminado pela ação e força do 

16  MIRANDA, Mário de França. Uma Igreja sinodal, p. 42. 
17  FRANCISCO. Evangelii Gaudium, n. 171
18  COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE. La Sinodalitá nella vita e nella missione dela chiesa, 

2018.
19  MIRANDA, Mário de França. Uma Igreja sinodal, p. 46.
20  FRANCISCO. Evangelli Gaudium, n. 20.
21  COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE. La Sinodalitá nella vita e nella missione dela chiesa, 

2018.
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Espírito Santo, na ateção aos pobres, esse serviço torna ezequível a proposta “empreendida pelo 
Papa Francisco e no seu empenho por uma igreja sinodal”.22 Em última instância, no mesmo 
espírito de fomentar na contemporaneidade, o espírito de comunhão sinodal, se faz necessário 
levar em “consideração: a formação na espiritualidade da comunhão e a prática da escuta, do 
diálogo e do discernimento comunitário; a relevância para o caminho ecumênico e para uma 
diaconia profética na construção de um ethos social fraterno, solidário e inclusivo”.23 O desejo 
sincero do bem comum24, possibilitará a coragem sincera e abera por parte de todos para a efe-
tivação do discernimento no mesmo Espírito.

Considerações finais

O fomento de uma Igreja sinodal reivindica e implica implica coragem em falar e escutar. 
Não quer dizer um debate mediante o qual um interlocutor sobrepõe e ultrapassa os demais 
em vista de sua posição, nem perca o tempo em tenta uma neutralização de suas posições com 
argumentos contundentes. Para expressar com respeito o que é percebido em consciência su-
gerido pelo Espírito Santo, se faz necessário reconhecer aquilo que é útil a todos, em vista do 
discernimento da comunidade. Este sonho se efetiva quando todos estão abertos ao mesmo 
tempo, a fim de compreender o quanto nas posições dos outros está presente inspiração dada 
amorosamente pelo mesmo Espírito de Deus.

Em suma, os desafios para a construção de uma Igreja Sinodal, se vencem nos educamos 
para o exercício do discernimento não só pessoal, mas comunitário. É um exercício que sem-
pre esteve no centro do processo quando ao longo dos tempos, a Igreja se propôs a trilhar os 
caminhos de uma eclesiologia de comunhão. Somente quando caminham juntos a Igreja é que 
tem iluminadas pelo Espírito, as suas decisões. A experiência de perseverança para enfrentar 
os desafios da sinodalidade nos tempos hodiernos, indubitavelmente trará a alegria prometida 
por Jesus, na qual o fermento da vida nova será capaz de insuflar um novo ardor missionário 
que é próprio da vida e espírito de uma espiritualidade de comunhão, de colegialidade, de 
sinodalidade.

22  MIRANDA, Mário de França. Uma Igreja sinodal, p. 51.
23  COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE. La Sinodalitá nella vita e nella missione dela chiesa, 

2018.
24  Cf. 1Cor 12,7.
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CAMINHOS E FRONTEIRAS

MI ENCUENTRO CON GUSTAVO GUTIÉRREZ (1), 
14 DE JUNIO DE 2018

JUAN JOSÉ TAMAYO1

Durante mi reciente viaje a Lima tuve el privilegio de reunirme con el teólogo peruano 
Gustavo Gutiérrez, considerado el padre de la Teología de la Liberación, en la Casa Residencia 
de San José, del barrio Pueblo Libre, donde me encontraba hospedado. Allí mantuvimos un 
prolongado y amical diálogo en el que compartimos ideas y experiencias comunes de nuestro 
largo itinerario teológico y pude comprobar su gran lucidez y extrema cordialidad. Le felicité 
por sus 90 años que iba a cumplir el 6 de junio y le mostré mi pesar por no poder acompañarle en 
efemérides tan memorable, ya que tenía que viajar a otros países.

Le conté que mi itinerario teológico comenzó a principios de la década de los setenta del si-
glo pasado con la lectura de su libro Teología de la liberación. Perspectivas (Sígueme, Salamanca, 
1972), que me ayudó a pasar del paradigma de la teología moderna, en el que estaba instalado, 
al paradigma de la teología de la liberación, que vengo cultivando desde entonces.

El libro de Gustavo ejerció una influencia decisiva en la orientación liberadora de mi tesis 
doctoral sobre “Historia, teología y pedagogía de la JOC española”, defendida el 6 de junio de 
1976 en el Instituto Superior de Pastoral, de la Universidad Pontificia de Salamanca. Fue diri-
gida por nuestro amigo común y mi maestro el teólogo y pastoralista Casiano Floristán (1926-
2006), de quien Gustavo me hizo un elogioso reconocimiento personal e intelectual.

Casiano y Gustavo eran amigos entrañables desde la época del Concilio Vaticano II y com-
partieron numerosos encuentros teológico-pastorales, amén de las reuniones anuales en la Re-
vista Internacional de Teología Concilium durante las dos décadas en las que formaron parte del 
Consejo de Dirección, junto con otros colegas como Hans Küng, Johan Baptist Metz, Jürgen 

1  Juan José Tamayo es director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones “Ignacio Ellacuría”, de la Universidad 
Carlos III de Madrid. Sus libros más recientes son: Teologías del Sur. El giro descolonizador (Trotta, Madrid, 2017) 
y ¿Ha muerto la utopía? ¿Triunfan las distopías? (Biblioteca Nueva, Madrid, 2018).
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Moltmann, Karl Rahner, Aloysius Pieris, Edward Schillebeeckx, Elisabeth Schüssler Fiorenza, 
Mary Mananzan, Leonardo Boff, Marie-Dominique Chenu, Christian Duquoc. Varios fueron 
también los encuentros que yo compartí con ellos en la casa de Casiano en Madrid.

Hablamos extensamente sobre la II Conferencia General del Episcopado Latino-Americano cele-
brada en Medellín (Colombia) en 1968, que supuso un cambio de paradigma en América Lati-
na: de la Iglesia con restos coloniales al cristianismo liberador. Gustavo fue uno de los teólogos 
asistentes a dicha Conferencia con una participación muy activa en la elaboración de algunos 
documentos como el de la POBREZA. Me habló del clima de libertad que se vivió en Medellín, 
como había sucedido unos años antes durante el Concilio Vaticano II (1962-1965). El Vaticano 
dio enseguida el visto bueno a los documentos, que al día siguiente de su aprobación se publi-
caron íntegros en un medio de comunicación colombiano.

Este año se conmemora el cincuenta aniversario de tan significativa efemérides y se cele-
brarán numerosos eventos en los que recordaremos el cambio de era eclesial que supuso con 
repercusiones políticas, culturales, económicas, sociales y religiosas beneficiosas de largo alcan-
ce. Haremos memoria de algunos de sus principales aportes: la entrada del cristianismo latinoa-
mericano en la mayoría de edad, un nuevo magisterio no dogmático, sino pastoral y social, la 
opción por los pobres, la crítica del colonialismo en su doble modalidad: el neocolonialismo y 
el colonialismo interno, etc.

Destacaremos el cambio en la estructura eclesial que supuso la apuesta por las comunidades 
eclesiales de base consideradas “célula inicial de estructuración eclesial y foco de evangelización” 
y “factor primordial de promoción humana y desarrollo”. “La vivencia de la comunión a la que 
ha sido llamado debe encontrarla el cristiano en su ‘comunidad de base’, es decir, una comuni-
dad local o ambiental, que corresponda a la realidad de un grupo homogéneo, que tenga una 
dimensión tal que permita el trato personal fraterno entre sus miembros” (Pastoral de Conjunto, 
n. 10).

La acción pastoral propuesta por Medellín se orientaba al fomento de dichas comunidades: 
“El esfuerzo pastoral de la Iglesia debe estar orientado a la transformación de esas comunidades 
en ‘familia de Dios’, comenzando por hacerse presentes en ella como fermento mediante un 
núcleo, aunque sea pequeño, que constituya una comunidad de fe, de esperanza y de caridad” 
(Pastoral de Conjunto, n. 10).

Medellín intentó responder a los desafíos que se le planteaban en ese momento al cristianismo 
latinoamericano. Y lo hizo con acierto y valentía, tras un riguroso análisis de la realidad en la 
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ponencia “Los signos de los tiempos en América Latina”, expuesta por el obispo panameño 
Marcos G. McGrath.

Hoy no podemos volver la vista atrás con añoranza ni quedarnos en la foto fija de hace cin-
cuenta años. Tenemos que analizar los nuevos desafíos a los que debe responder el cristianismo 
liberador en América Latina y en el mundo global y mirar al futuro. Ese será el principal obje-
tivo de los encuentros en torno a Medellín: tomar impulso de aquella creativa Conferencia para 
seguir adelante en los nuevos escenarios sociopolíticos, culturales y religiosos.
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CLERICALISMO, ESSE É O INIMIGO!

BERNARD PAILLOT

http://www.ihu.unisinos.br/584595-clericalismo-esse-e-o-inimigo?fbclid=IwAR2glYd-
CRI9lcf2rpF1R0cur7onkbrrkPezc1PohUsq3klyW0Jkwudh6kxE. Acesso em: 13/11/18.

“Este artigo não é anticlerical. Ele é contra o clericalismo, que necessita dos padres e dos 
leigos, duas categorias que não existem uma sem a outra.”

A opinião é do teólogo francês Bernard Paillot, professor do Centro de Teologia Universi-
tária de Rouen, na França, em artigo publicado por Baptises.fr, 28-10-2018. A tradução é de 
Moisés Sbardelotto.

Eis o texto.

“Nem todos morriam, mas todos eram atingidos” (“Os animais doentes de peste”, La 
Fontaine).

Não se trata de voltar à invectiva de Gambetta (“Le cléricalisme, voilà l’ennemi”, discurso de 
4 de maio de 1877), mas de avançar com o nosso papa quando ele escreve: “O clericalismo, fa-
vorecido tanto pelos próprios sacerdotes quanto pelos leigos, gera uma divisão no corpo eclesial 
que beneficia e ajuda a perpetuar muitos dos males que hoje denunciamos”. Três cartas recentes 
do nosso papa, uma das quais destinada “ao povo de Deus”, levaram-me a redigir este texto1.

Tento propor aqui uma reflexão teológica evocando alguns desvios nos quais se baseia o 
clericalismo.

Duas considerações preliminares:

– Este artigo não é anticlerical. Ele é contra o clericalismo, que necessita dos padres e dos 
leigos, duas categorias que não existem uma sem a outra. O denominador comum de todas as 

1  As recentes cartas a que o autor se refere são a “Carta do Papa Francisco ao Cardeal Marc Ouellet”, 19-03-2016, a “Carta 
del Santo Padre Francisco al Pueblo de Dios que peregrina en Chile”, 31-05-2018, e a “Carta do Papa Francisco ao Povo 
de Deus”, 20-08-2018.
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facetas do clericalismo é uma relação desigual entre padres e leigos, sendo os padres e os leigos 
corresponsáveis quando aceitam livremente essas relações insalubres (evidentemente, não se 
trata de condenar as vítimas, que, ao contrário, sofrem a relação!);

– Também não se trata, aqui, de focar nos abusos sexuais, embora a revelação desse escân-
dalo mundial tenha sido a ocasião das recentes cartas de Francisco. Muitos já se ocupam disso. 
Reconhecemos, com o nosso papa, que o clericalismo foi uma das condições da sua existência, 
da sua difusão e da sua impunidade até tempos recentes. Mas o clericalismo tem outros efeitos 
bem diferentes sobre as inteligências e as consciências. “Ele não só anula a personalidade dos 
cristãos, mas também tem uma tendência a diminuir e desvalorizar a graça batismal que o Es-
pírito Santo pôs no coração do nosso povo”, escreve Francisco.

Eu escreverei sucessivamente sobre:

– o desvio de sentido de certas expressões;

– certos erros relativos ao sacramento da ordem;

– certas deformações do ministério presbiteral.

1. O clericalismo se aproveita de certas expressões mal compreendi-
das ou utilizadas erroneamente

Uma dessas expressões é “alter Christus” e “in persona Christi” ou a sua variante “in persona 
Christi capitis” que, não traduzidas, são facilmente percebidas por alguns com uma aura de 
mistério, como uma espécie de “transfiguração” que contribui, erroneamente, para sacralizar o 
padre.

De acordo com a origem etimológica, em referência ao teatro grego antigo, devemos com-
preender “persona” como “papel”. Trata-se do papel desempenhado pelo padre nos sacramentos.

Assim, nas assembleias eucarísticas, o padre faz, “in persona Christi”, o relato da Última 
Ceia e pronuncia as palavras de Jesus, mas é Cristo que age através do padre, e não o padre que 
faz Cristo “aparecer”. Essa representação não se aplica aos atos e palavras não sacramentais do 
padre. Na vida religiosa atual e para as atividades profanas, o pároco não encarna Cristo na sua 
paróquia, nem o bispo na sua diocese.
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2. Dois erros concernentes ao sacramento da ordem

A ASSOCIAÇÃO ENTRE A ORDENAÇÃO E UM GRAU SUPERIOR DE SANTIDADE

A associação entre a ordenação e um grau superior de santidade está em muitas mentes há 

muito tempo. Não era incomum ouvir: “Ele se tornou padre para salvar a sua alma”!

No decreto do Vaticano II sobre o ministério e a vida dos padres, lemos um enunciado 

(Presbyterorum ordinis §12) que pode parecer ambíguo, porque, mesmo que o artigo comece 

recordando que certos padres “já pela consagração do Batismo receberam com os restantes fiéis 

o sinal e o dom de tão insigne vocação e graça para que, mesmo na fraqueza humana, possam 

e devam alcançar a perfeição”, acrescenta: “Fazendo todo o sacerdote, a seu modo, as vezes da 

própria pessoa de Cristo, de igual forma é enriquecido de graça especial para que, servindo 

todo o Povo de Deus e a porção que lhe foi confiada, possa alcançar de maneira conveniente 

a perfeição d’Aquele de quem faz as vezes”. Mas a graça do sacramento da ordem é uma graça 

para os outros.

A ordenação não é um superbatismo, que constitui uma classe de supercristãos. Os Padres 

do Concílio Vaticano II expressam firmemente: “Comum é a dignidade dos membros (do povo 

de Deus), pela regeneração em Cristo; comum a graça de filhos, comum a vocação à perfeição; 

uma só salvação, uma só esperança e uma caridade indivisa. Nenhuma desigualdade, portanto, 

em Cristo e na Igreja” (Constituição sobre a Igreja, Lumen gentium, LG § 32).

Afirmamos muito claramente que a santidade não depende do estado de cada um – celibatá-

rio, casado, viúva, padre –, mas da sua resposta pessoal à graça que é concedida a todos, porque 

Deus quer que todas as pessoas sejam salvas.

A ORDENAÇÃO E SEUS LIMITES

O batismo é a única fonte de toda a vida cristã. Os sacramentos posteriores à iniciação 

cristã conferem uma “qualificação” própria. A ordem, assim como o matrimônio, consagra 

caminhos diferentes da vida batismal comum e confere àqueles que recebem o sacramento 

uma atitude nova e um lugar determinado na comunidade. Trata-se de uma modificação do 

modo de ser-para-os-outros, mas não de uma modificação da essência. Novamente, não existem 

super-humanos!

Francisco recorda isso em sua carta ao cardeal Ouellet: “Nossa primeira e fundamental con-

sagração afunda suas raízes em nosso batismo. Ninguém foi batizado padre nem bispo”.
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No entanto, Pio X, na sua encíclica Vehementer nos (1906), descreveu a Igreja como uma 

“sociedade de essência desigual que compreende duas categorias de pessoas”. E continuava: 

“Essas categorias são tão claramente distintas entre si que só no corpo pastoral residem o direito 

e autoridade necessários para promover e dirigir todos os membros rumo às finalidades sociais; 

e que a multidão não tem outro dever senão o de se deixar guiar e de seguir, como um dócil 

rebanho, os seus Pastores”, imagem ainda impressa em muitas mentes.

Se os Padres do Concílio Vaticano II escreveram: “O sacerdócio comum dos fiéis e o sa-

cerdócio ministerial ou hierárquico se diferenciam essencialmente” (LG § 10), eles também 

enunciaram firmemente a igual dignidade de todos os batizados (§ 12). São os sacerdócios que 

diferem essencialmente, não os filhos de Deus!

Francisco insiste:

Mas [...] essa afirmação da igual dignidade no seio da Igreja pode provocar e justi-

ficar [...] sentimentos de indignação quando essa dignidade, afirmada em linha de 

princípio, não parece honrada pela instituição, pelo seu discurso, pelas suas regras, 

pelas suas tradições, pela sua casuística etc., em relação às aspirações que emergem 

legitimamente nas consciências e nas comunidades.

É desde o seminário que os desvios ocorrem. Os seminários têm o efeito de integrar no 

espírito dos seminaristas um ordo, uma ordem constituída, que segue o espírito de Pio Xe que 

não pode deixar de recordar o Ancien Régime e as suas três ordens. E esse estado de espírito se 

desdobra facilmente em uma monarquia clerical que ignora que muitas questões devem ser 

tratadas segundo a subsidiariedade e a colegialidade (incluindo os leigos).

Por que alguns bispos mandam seus postulantes para uma instituição fora da sua diocese, 

embora uma parte dos estudos seja dispensada em sua própria diocese e permita que os leigos 

obtenham diplomas canônicos?

São inúmeros os pontos da vida das paróquias e das dioceses que deveriam envolver todos 

os batizados, os quais deveriam poder exercer responsabilidades de acordo com suas competên-

cias, mas são impedidos pelo espírito de poder que predomina sobre o do serviço junto a certos 

padres e leigos “clericalizados”!

Pelo contrário, vale a pena se debruçar sobre a iniciativa significativa e exemplar do Papa 

Francisco na preparação dos sínodos dos bispos sobre a família e depois no sínodo sobre os jo-

vens e a fé cristã: ao contrário do costume relativo ao clericalismo, ele pediu a participação de 
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todos os batizados na preparação do documento de trabalho dos Padres sinodais! Uma prepara-
ção de baixo para cima! Algo jamais visto antes!

A mediação do padre não é absolutamente necessária. Ela é subordinada (à de Cristo), útil 
(se procede da misericórdia do Pai), mas não indispensável ao Espírito (que sopra onde quer).

3. O padre está a serviço dos batizados...  
mas, de fato, o poder suplanta o serviço muito frequentemente

Nos Evangelhos, os apelos de Jesus (palavras e atos) ao serviço e à caridade são numerosos 
demais para serem lembrados aqui. Mas talvez possamos meditar sobre a interrogação que 
surge depois de lavar os pés dos discípulos: “Vocês compreenderam o que acabei de fazer?” (Jo 
13,12b). Podemos ler tanto um convite à reflexão quanto uma consternação diante das resis-
tências humanas.

Francisco escreve: “Somos chamados a servir os leigos, não a nos servirmos deles”.

A propósito de desvios do serviço em poder, vejamos a realidade dos direitos dos fiéis na 
Igreja. Evocarei apenas dois aspectos, a título de exemplo.

a) O direito de expressão: é um direito explicitado no Direito Canônico (formulado com 
o estilo que convém): “Os fiéis, segundo a ciência, a competência e a proeminência de que 
desfrutam, têm o direito e mesmo por vezes o dever, de manifestar aos sagrados Pastores a sua 
opinião acerca das coisas atinentes ao bem da Igreja, e de a exporem aos restantes fiéis, salva a 
integridade da fé e dos costumes, a reverência devida aos Pastores, e tendo em conta a utilidade 
comum e a dignidade das pessoas” (c. 212 § 3). E o cânone 221 § 1 afirma que “aos fiéis com-
pete o direito de reivindicar legitimamente os direitos de que gozam na Igreja, e de os defender 
no foro eclesiástico competente segundo as normas do direito”.

Ad intra, a expressão do cristão leva a evocar o sensus fidei. Este pode ser considerado, em 
nível pessoal, como uma capacidade de perceber a verdade da fé, recebida do Espírito Santo que 
“nos introduz a toda a verdade”. Em nível comunitário, embora o sensus fidei e a opinião pú-
blica não sejam da mesma natureza, eles estão intimamente ligados, mas não entraremos nessa 
distinção aqui. Deixaremos a questão em aberto: vox populi vox Dei?

Se o direito de expressão dos fiéis na Igreja é reconhecido, individualmente ou em associa-
ção, onde ele pode ser exercido? Existem lugares de expressão e de debate na Igreja? Infelizmen-
te, na prática, muito frequentemente, constatamos que se escutam aqueles que se optou por 
escutar, e se ouvem aqueles que se tem a vontade de ouvir! É o que pode acontecer nos sínodos 
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diocesanos, que muitas vezes parecem ser lugares de reflexão e de diálogo para os fiéis. Mas eles 
são convocados, como conselhos, pelo bispo sobre um assunto que ele define e é ele, no fim, 
quem redige e promulga os decretos do sínodo e os transmite a Roma.

Assim, não é raro que os participantes nas assembleias sinodais fiquem, ao mesmo tempo, 
entusiasmados com a iniciativa e frustrados com a impossibilidade de discutir certas questões 
ou a sua omissão no documento final.

Ad extra, e apesar de padres e bispos não serem os porta-vozes dos fiéis, que absolutamente 
não participaram da sua nomeação, a mídia busca principalmente a palavra da hierarquia cleri-
cal do que a dos fiéis que, em sua grande parte, estão acostumados e resignados com esse fato. 
Assim, as declarações públicas dos leigos que tentam expressar suas diferenças são facilmente 
marginalizadas. Restam as redes sociais, em que, como em outros âmbitos, há de tudo, para o 
bem e para o mal.

b) Direitos trabalhistas: a Igreja expressou-se amplamente sobre o assunto com uma rica 
e abundante “doutrina social”, concernente ao mundo do trabalho, aos seus papéis, às suas 
regras... E na prática, dentro das instituições, organizações e comunidades eclesiais? Cada vez 
mais, os leigos exercem – na maioria dos casos voluntariamente, mas às vezes também sob 
formas de emprego assalariadas – funções diversas nas instituições eclesiais. Aí frequentemente 
também reina o clericalismo, porque as responsabilidades importantes raramente são confiadas 
aos leigos, e estes, muito frequentemente, ainda permanecem em uma situação de subordinação 
ao clero, seja qual for o nível das suas competências e/ou da natureza religiosa ou profana da 
tarefa.

Inversamente, também é verdade que alguns leigos se apropriam de certas funções e não 
aceitam que estas sejam questionadas ou possam ter um fim.

Mais gravemente, em nome do “serviço à Igreja”, muitos abusos se perpetuam às custas dos 
fiéis leigos e/ou de religiosos: superação dos horários de trabalho combinados, salários muitas 
vezes baixos ou até inexistentes. Aliás, foi somente a partir de 1997 que os bispos franceses ado-
taram um “estatuto do pessoal leigo da Igreja da França”, que foi seguido, há nove anos, pela 
implementação das primeiras convenções coletivas em 2016 que levaram à constituição de um 
acordo setorial entre os representantes dos empregadores e dos sindicatos.

E, nesse mesmo ano, um artigo publicado no dia 1º de março no L’Osservatore Romano 
lançava um alerta sobre o trabalho “(quase) gratuito” das freiras a serviço de bispos e de car-
deais. Esses fatos certamente não são uma exclusividade romana. Eles também fazem parte do 
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clericalismo em favor de seus autores e/ou beneficiários, já que o abuso de autoridade gera uma 
exploração que pode se tornar sórdida.

Em conclusão

Não podemos senão aderir em pensamento, palavras e ações às injunções do nosso papa 
que escreve: “Tudo o que for feito para erradicar a cultura de abuso das nossas comunidades, 
sem uma participação ativa de todos os membros da Igreja, não conseguirá gerar as dinâmicas 
necessárias para uma saudável e realista transformação”; “É impossível imaginar uma conversão 
do agir eclesial sem a participação ativa de todos os integrantes do povo de Deus”, e ainda: “É 
a hora dos leigos, mas parece que o relógio parou!”.

A Igreja “é como que o sacramento, ou sinal, e o instrumento da íntima união com Deus e 
da unidade de todo o gênero humano” (LG 1). A Igreja não é somente o meio, mas também a 
própria mensagem.

E, como escreveu Francisco: “A visibilidade e a sacramentalidade da Igreja pertencem a todo 
o povo de Deus (cf. LG 9-14), e não apenas a uns poucos eleitos e iluminados”.

Francisco nos chama a uma conversão radical e a uma “revolução” das práticas para todos os 
católicos, porque nós somos todos, mais ou menos, atingidos pela peste do clericalismo. Cinco 
séculos depois da Reforma Protestante, uma nova Reforma é necessária para pessoas e institui-
ções. Ela só será possível através de Igrejas e comunidades locais das quais se deve reconhecer 
a diversidade sem desconhecer a universalidade na comunhão. Francisco expressa isso de uma 
maneira lapidar: “Não se podem dar diretrizes gerais para uma organização do povo de Deus 
dentro de sua vida pública”.

Essa nova Reforma, não só espiritual, mas também funcional e institucional, sine qua non, 
deverá se basear na promoção da dignidade dos batizados, na sua formação, na sua colabora-
ção responsável. O sacerdócio ministerial, em todos os níveis da hierarquia clerical, cumprirá 
então a sua missão junto aos fiéis leigos pelo serviço essencial da comunhão e da unidade na 
diversidade.

Se a Igreja de Cristo realmente “subsiste” na Igreja Católica (cf. LG 8), ela deverá mostrá-la 
nos fatos e na reforma de suas instituições. Caso contrário, essa Igreja Católica Romana, cada 
vez mais desacreditada, será cada vez mais desertada pelos fiéis de Cristo; seu anúncio e sua par-
ticipação no advento do Reino não serão mais audíveis e correrão fortemente o risco de passar 
ainda mais por outros canais.
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DOCUMENTOS DE MEDELL IN

PARTICIPANTES DA 2a CONFERÊNCIA DOS BISPOS  

DA AMÉRICA LATINA E CARIBE

DR. FERNANDO ALTEMEYER JUNIOR

Bispos brasileiros presentes em Medellín

1) D. Avelar Brandão Vilela, ?, padre conciliar, arcebispo de Teresina ? PI, presidente do 

CELAM, um dos três presidentes da Conferência, de Teresina-PI, BRASIL.

2) D. Agnelo Rossi, ?, padre conciliar, Cardeal Arcebispo de SP-SP-SP-SP, presidente da 

Conferência Episcopal - CNBB, de SP-SP-SP-SP, BRASIL.

3) D. Aloísio Leo Arlindo Lorscheider, O.F.M.,?, padre conciliar, bispo de Santo Ângelo-

-RS, secretário geral da CNBB, de Santo Ângelo-RS, BRASIL.

4) D. Eugenio de Araújo Sales, ?, padre conciliar, bispo administrador apostólico de São 

Salvador ? BA, Presidente do Departamento de Ação Social do CELAM, de Salvador ?BA, 

BRASIL.

5) D. Cândido Rubens Padim, ?, padre conciliar, bispo de Lorena-SP, Presidente do Depar-

tamento de Educação do CELAM, de Lorena-SP, BRASIL.

6) D. Alfredo Vicente Scherer, ?, padre conciliar, arcebispo de Porto Alegre ? RS, represen-

tante da CNBB, de Porto Alegre-RS, BRASIL.

7) D. José Maria Pires, ?, padre conciliar, arcebispo da Paraíba-PB, representante da CNBB, 

BRASIL.

8) D. José Newton de Almeida Baptista, ?, padre conciliar, arcebispo de Brasília-DF, repre-

sentante da CNBB, de Brasília-DF, BRASIL.

9) D. Helder Pessoa Câmara, ?, padre conciliar, arcebispo de Olinda e Recife-PE, represen-

tante da CNBB, de Recife-PE, BRASIL.
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10) D. Alberto Gaudêncio Ramos, ?, padre conciliar, arcebispo de Belém-PA, representante 

da CNBB, de Belém-PA, BRASIL.

11) D. Fernando Gomes dos Santos, ?, padre conciliar, arcebispo de Goiânia-GO, represen-

tante da CNBB, de Goiânia-GO, BRASIL.

12) D. Geraldo Maria de Moraes Penido, ?, padre conciliar, arcebispo de Juiz de Fora?MG, 

representante da CNBB, de Juiz de Fora-MG, BRASIL.

13) D. Vicente Ângelo José Marchetti Zioni, ?, padre conciliar, arcebispo de Botucatu-SP, 

representante da CNBB, BRASIL.

14) D. José Alberto de Castro Pinto, ?, padre conciliar, bispo auxiliar do Rio de Janeiro- RJ, 

representante da CNBB, do Rio de Janeiro-RJ, BRASIL.

15) D. Lucas Moreira Neves, O.P., ?, não CV2, bispo auxiliar de São Paulo?SP, representante 

da CNBB, de SP-SP-SP-SP, BRASIL.

16) D. João Resende Costa, ?, padre conciliar, arcebispo de Belo Horizonte ? MG, BRASIL. 

Nomeado pelo papa.

17) D. Geraldo Fernandez Bijos, ?, padre conciliar, bispo de Londrina-PR. Nomeado pelo 

papa, de Londrina-PR, BRASIL.

18) D. Nivaldo Monte, ?, padre conciliar, arcebispo de Natal-RN. Nomeado pelo papa, de 

Natal-RN, BRASIL.

19) D. José Freire Falcão, VIVO, não participou do CV2, bispo de Limoeiro do Norte-CE, 

Nomeado pelo papa, de Limoeiro do Norte-CE, BRASIL.

20) D. José Gonçalves da Costa, ?, padre conciliar, bispo auxiliar do Rio de Janeiro-RJ, No-

meado pelo papa, do Rio de Janeiro-RJ, BRASIL.

21) D. Tiago Miguel Ryan, ?, padre conciliar, bispo prelado de Santarém-PA (Barra do Rio 

Grande). Nomeado pelo papa, de Santarém-PA, BRASIL.

22) Ir. Dirce Galvão de Moura, M.J.C., Missionária de Jesus Crucificado, Conselheira da 

CLAR, do Rio de Janeiro, BRASIL. Viva, mora em Campos do Jordão, SP.

23) Ir. Irany Vidal Bastos, M.J.C., Missionárias de Jesus Crucificado, perito, pastoral paro-

quial de Nísia Floresta - RN, coordenadora nacional da pastoral das religiosas, de Rio de Janei-

ro-RJ, BRASIL. Viva, mora em Campinas, SP.
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24) Irmão Cristovão Tarcísio Della Senta, FSC, Congregação dos Irmãos das Escolas Cris-

tãs? Irmãos de La Salle, Conselheiro da CLAR, do Rio de Janeiro-RJ, BRASIL.

25) Mons. Affonso Schmidt, Tesoureiro geral e pró-secretário do CELAM, nascido no RS, 
BRASIL, trabalha no CELAM, Bogotá-DF, Colômbia.

26) Mons. José Maria Moss Tapajós, representante do clero, nomeado pelo papa, assessor da 
CNBB, do Rio de Janeiro-RJ, BRASIL.

27) Pe. Antônio Aquino, S.J., Companhia de Jesus – Jesuítas, ?, Primeiro Vice-presidente da 
CLAR, do Rio de Janeiro-RJ, BRASIL.

28) Pe. Frei Vital Wilderinck, O.Carm., frade carmelita, ?, Junta diretiva da CLAR, de Rio 
de Janeiro-RJ, BRASIL.

29) Pe. Júlio Munaro, M.I., sacerdote religioso camiliano, ?, Junta Diretiva da CLAR, de 
SP-SP-SP-SP, BRASIL.

30) Pe. José de Ávila Aguiar Coimbra, sacerdote diocesano, secretário executivo do De-
partamento de Ação Social, DEAS do CELAM, colaborador na Coordenação e Secretaria da 
Assembleia, de Salvador ? BA, BRASIL.

31) Pe. Luis Gonzaga Sena, Organização latino-americana, representante da JECM, do 
BRASIL.

32) Pe. Affonso Felippe Gregory, ?, perito, secretario de FERES da América Latina, Diretor 
do CERIS. Nomeado pelo papa, do Rio de Janeiro-RJ, BRASIL.

33) Pe. Frei Boaventura Kloppemburg, O.F.M., ?, perito, teólogo pastoralista, de Petrópo-
lis-RJ, BRASIL.

34) Pe. José F. Marins, sacerdote diocesano, perito, teólogo pastoralista, de Botucatu-SP, 
BRASIL.

35) Pe. Raimundo Caramuru de Barros, perito, pastoralista, do BRASIL.

36) Pe. Raymundo José Airemoraes Soares, perito, sacerdote diocesano, teólogo pastoralista, 
de Teresina-PI, BRASIL.

37) Sr. Manuel Diegues Neto, leigo, Organização latino-americana, representante de CLI-
CS, do BRASIL.

38) Sr. Tibor Sulik, ?, leigo, representante de organização Latino Americana, ACO e do Movi-
mento Mundial de Trabalhadores Cristãos – MMTC, sindicalista, de Rio de Janeiro-RJ, BRASIL.
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39) Srta. Marina Bandeira, leiga, representante de organização Latino Americana, represen-

tante do MEB, do Rio de Janeiro-RJ, BRASIL.

40) Pastor Francisco Guedela (Gedelha), pastor da IPI, Igreja Presbiteriana Independente, 

observador não católico, de Botucatu-SP, BRASIL.

Bispos vivos presentes em Medellín

Dos 138 bispos que fizeram a Conferencia de Medellin em setembro de 1968 na Colômbia, 

estão vivos cinco prelados até a presente data:

* D. José Freire Falcão, 93,11 anos, não esteve no Concilio Vaticano 2, bispo de Limoeiro 

do Norte-CE, Nomeado pelo papa, de Limoeiro do Norte-CE, BRASIL, vive em Brasília-DF, 

cardeal arcebispo emérito de Brasília, não eleitor (Único brasileiro vivo!);

* D. José de Jesús Pimiento Rodriguez, 99,78 anos, esteve no Concílio VATICANO 2, 

bispo de Garzón-Neiva, representante da Conferência Episcopal da Colômbia, de Garzón, Co-

lômbia, hoje cardeal vivendo em Manizales, Colômbia, cardeal não eleitor

* D. Bernardino Piñera Carvallo, 103,19 anos, esteve no VATICANO 2, bispo de Temuco, 

do Chile, reside na Casa de Acogida de las Hermanitas de los Pobres, Santiago, Chile;

* D. Mario Cornejo Radavero, 91,12 anos, esteve no VATICANO 2, bispo auxiliar de 

Lima, delegado substituto da Conferência Episcopal do Peru, de Lima, Peru, deixou a Igreja 

Católica e não é mais nem bispo nem católico, vive em Lima, Peru;

* D. Roberto Reinaldo Cáceres Gonzalez, 97,63 anos, esteve no VATICANO 2, bispo de 

Melo, delegado da C. Episcopal do Uruguai, de Melo, Uruguai. Depois de 50 anos são eles os 

derradeiros padres de Medellín.

Assessores de Medellín

1. D. Juan José Bernal Ortiz, ?, ©, arcebispo de Los Teques, perito, Venezuela.

2. Ir. Irany Vidal Bastos, M.J.C., Missionárias de Jesus Crucificado, perito, pastoral paro-

quial de Nísia Floresta-RN, coordenadora nacional da pastoral das religiosas, de Rio de Janei-

ro-RJ, BRASIL.

3. Pe. Gustavo Gutierrez, perito, teólogo, de Lima, Peru.

4. Pe. Affonso Felippe Gregory, ?, perito, secretario de FERES da América Latina, Diretor 

do CERIS. Nomeado pelo papa, do Rio de Janeiro-RJ, BRASIL.
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5. Pe. Cônego Fernand Boulard, sacerdote belga, perito, Secretariado da Pastoral de conjun-

to da França, de Paris, França.

6. Pe. Francisco Ricardo Oves Fernández, padre diocesano, perito, sociólogo, de Havana, 

Cuba.

7. Pe. Frei Boaventura Kloppemburg, O.F.M., ?, perito, teólogo pastoralista, de Petrópolis-

-RJ, BRASIL.

8. Pe. José Marins, sacerdote diocesano, perito, teólogo pastoralista, de Botucatu-SP, 

BRASIL.

9. Pe. Lucio Gera, perito, decano da Faculdade de Teologia de Buenos Aires, Argentina.

10. Pe. Pierre Bigó, francês, perito, Diretor do ILADES em Santiago-Chile e Bogotá-Co-

lômbia, e do Centro de Investigación y Acción Social? CIAS, de Santiago, Chile.

11. Pe. Raimundo Caramuru de Barros, perito, pastoralista, do BRASIL. 

12. Pe. Renato Poblete, S.J., sacerdote jesuíta, perito, sociólogo do ILADES, de Santiago, Chile.

13. Pe. Raymundo José Airemoraes Soares, perito, sacerdote diocesano, teólogo pastoralista, 

de Teresina-PI, BRASIL.

14. Pe. Pablo Latapi S., S.J., sacerdote da Companhia de Jesus – jesuíta, perito, expert em 

Educação, de México-DF, México.

15. Pe. Alfonso Lopez Trujillo, ?, filósofo, perito, de Bogotá, Colômbia.

16. Pe. Pedro Velázquez, perito, sociólogo, mexicano.

17. Pe. Jorge A. Medina E., perito, teólogo e professor de teologia, de Santiago, Chile.

18. Pe. Alberto José Silly (Sily), S.J., sacerdote jesuíta, perito, sociólogo, de Buenos Aires, 

Argentina.

19. Sr. Dr. Carlos Acedo Mendonza, leigo, perito, economista, Secretário da Comissão ve-

nezuelana de Justiça e Paz, de Caracas, Venezuela.

20. Sr. Ricardo Arias Calderón, leigo, perito, filósofo, do Panamá.

21. Sr. Paz Jimenez F., leigo, perito, dirigente camponês, de La Paz, Bolívia.

22. Srta. Margarita Moyano Llerena, leiga, perito, Movimentos juvenis, Secretaria da Fede-

ração Mundial da Juventude Feminina Católica, de Buenos Aires, Argentina
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Mulheres presentes em Medellín

Participaram sete religiosas e seis leigas = 13 mulheres:

1. Ir. Clara Guillermina Emmert K., R.S.J., madre geral das Religiosas de São José, Conse-
lheira da CLAR, de Buenos Aires, Argentina.

2. Ir. Dirce Galvão de Moura, M.J.C., Missionária de Jesus Crucificado, Conselheira da 
CLAR, do Rio de Janeiro, BRASIL.

3. Ir. Elvia Salazar, S.C.J., Conselheira da CLAR, de Bogotá, Colômbia.

4. Ir. Margarita Ochoa, Madre Geral das Missionárias das Missionárias de Madre Laura, 
convidada especial, de Bogotá-DF, Colômbia.

5. Ir. María de los Ángeles Ramos A., Irmãs de São José de Lyon, Conselheira da CLAR, de 
México-DF, México.

6. Ir. Maria Rosa Castro B., H.C., Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo ? Irmãs 
Vicentinas, Terceira Vice-presidente da CLAR, Colaboradora na Coordenação e Secretaria da 
Assembleia, de Lima, Peru.

7. Ir. Irany Vidal Bastos, M.J.C., Missionárias de Jesus Crucificado, perito, pastoral paro-
quial de Nísia Floresta - RN, coordenadora nacional da pastoral das religiosas, de Rio de Janei-
ro-RJ, BRASIL.

8. Senhora María Cristina Alcocer, leiga casada, representante de organização Latino Ame-
ricana, co-Presidente do MFC na América Latina, de México-DF, México.

9. Srta. Elena Cumellag, leiga, União Mundial das Organizações Femininas Católicas, 
UMOFC, de Buenos Aires, Argentina.

10. Srta. América Penichet B., leiga peruana, representante de organização Latino Ameri-
cana, Diretora de OCIC – Organização Católica Internacional de Cinema na América Latina, 
de Lima, Peru.

11. Srta. Marina Bandeira, leiga, representante de organização Latino Americana, represen-
tante do MEB, do Rio de Janeiro-RJ, BRASIL.

12. Srta. Amparo Ferrer Pereirano, leiga, Secretaria Executiva do Departamento do Aposto-
lado dos Leigos do CELAM, de Lima, Peru.

13. Srta. Margarita Moyano Llerena, leiga, perito, Movimentos juvenis, Secretaria da Fede-
ração Mundial da Juventude Feminina Católica, de Buenos Aires, Argentina.
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Participantes de outras confissões religiosas

1. Arquimandrita Gennadios Chryssoularis, representante da Igreja Ortodoxa Grega do 
México, America Central, Caribe e Caracas, observador não católico (alternando durante os 
dias do encontro com o outro arquimandrita), de Caracas, Venezuela.

2. Arquimandrita Paul de Ballester C., Vigário Episcopal da Igreja Ortodoxa Grega, obser-
vador não católico (alternando durante os dias do encontro com o outro arquimandrita), do 
México-DF, México.

3. Bishop David Benson Reed T., Igreja Episcopal anglicana para a Colômbia e Equador, 
observador não católico, de Bogotá, Colômbia.

4. Dr. Gonzalo Báez-Camargo, da Conferência Central Latino-Americana da Igreja Meto-
dista, observador não católico, de México-DF, México.

5. Irmão Robert Giscart (Giscard), monge do Mosteiro da Unidade de Taizé, da Igreja Re-
formada da França, observador não católico, de Taizé, França.

6. Pastor Dana S. Green, pastor membro do National Council of the Churches of Christ, 
observador não católico (alternando), de New York, EUA.

7. Pastor Kurtis Friend Naylor, do National Council of the Churches of Christ, observador 
não católico (alternando), de New York, EUA.

8. Pastor Francisco Guedela (Gedelha), pastor da IPI, Igreja Presbiteriana Independente, 
observador não católico, de Botucatu-SP, BRASIL.
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FRANCISCO DOCUMENTOS

Queridos amigos:

Os doy la bienvenida a todos los que participáis en el encuentro «Educar es transformar», 

promovido por la Fundación Gravissimum Educationis. Doy las gracias al Cardenal Versaldi 

por sus palabras de presentación y a cada uno de vosotros, con la riqueza de vuestras experien-

cias en los diferentes lugares y ámbitos profesionales de donde venís.

Como sabéis, esta Fundación la instituí el 28 de octubre de 2015, con ocasión del 50o ani-

versario de la Declaración del Concilio Vaticano II Gravissimum Educationis, respondiendo 

a la petición de la Congregación para la Educación Católica. Con esta institución, la Iglesia 

renueva el compromiso con la educación católica manteniéndose al ritmo de las transformacio-

nes históricas de nuestro tiempo. La Fundación responde a una preocupación ya contenida en 

la Declaración conciliar de la que toma su nombre y con la que sugería la colaboración entre 

las instituciones escolares y universitarias para afrontar mejor los desafíos presentes (cf. n. 12). 

Dicha recomendación del Concilio fue madurando con el tiempo y se manifiesta también en la 

reciente Constitución apostólica Veritatis gaudium sobre las universidades y facultades eclesiás-

ticas, en “la necesidad urgente de ? crear redes? entre las distintas instituciones que, en cualquier 

parte del mundo, cultiven y promuevan los estudios eclesiásticos” (Proemio, 4d) y, en sentido 

más amplio, entre las instituciones católicas de educación.

Solo si se cambia la educación se puede cambiar el mundo. Para hacer esto, quisiera propo-

nerles algunas sugerencias.

1. En primer lugar, es importante? crear redes?. Crear redes significa reunir las instituciones 

escolares y universitarias para potenciar la iniciativa educativa y de investigación, enriquecién-

dose con los aspectos destacados de cada uno, para ser más eficaces a nivel intelectual y cultural.

Crear redes quiere decir también juntar los saberes, las ciencias y las disciplinas para afron-

tar los complejos desafíos con la inter – y la trans-disciplinariedad, como recuerda la Veritatis 

gaudium (cf. n. 4c).
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Crear redes implica crear lugares de encuentro y de diálogo dentro de las instituciones edu-

cativas y promoverlos fuera, con ciudadanos procedentes de otras culturas, de otras tradiciones, 
de otras religiones, para que el humanismo cristiano contemple la condición universal de la 
humanidad actual.

Crear redes significa también que la escuela sea una comunidad que eduque, en la que los 
docentes y los estudiantes no estén relacionados solo a través de un programa didáctico, sino 
por un programa de vida y de experiencia, que sepa educar en la reciprocidad entre las distintas 
generaciones. Y esto es muy importante para no perder las raíces.

Además, los desafíos que interpelan al hombre de hoy son globales en un sentido más am-
plio de lo que se considera frecuentemente. La educación católica no se queda en formar mentes 
para que tengan una visión más amplia, capaz de aglutinar las realidades más lejanas. La educa-
ción católica se da cuenta de que, además de extenderse en el espacio, la responsabilidad moral 
del hombre de hoy se extiende también a través del tiempo y que las decisiones del presente 
tienen consecuencias en las generaciones futuras.

2. La otra expectativa a la que la educación está llamada a responder y que indiqué en la 
Exhortación apostólica Evangelii gaudium es: “no nos dejemos robar la esperanza” (n. 86). Con 
esta invitación quise animar a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo a afrontar positi-
vamente los cambios sociales, sumergiéndose en la realidad con la luz irradiada por la promesa 
de la salvación cristiana.

Estamos llamados a no perder la esperanza porque tenemos que donar esperanza al mun-
do global de hoy. “Globalizar la esperanza” y “sostener las esperanzas de la globalización” son 
compromisos fundamentales en la misión de la educación católica, como lo afirma el reciente 
documento de la Congregación para la Educación Católica: Educar al humanismo solidario (cf. 
nn. 18-19). Una globalización sin esperanza y sin horizonte se expone a los condicionamientos 
de los intereses económicos, que a menudo están lejos de una recta concepción del bien común, 
y produce fácilmente tensiones sociales, conflictos económicos, abusos de poder. Tenemos que 
infundir un alma al mundo global, a través de una formación intelectual y moral que sepa favo-
recer las cosas buenas que trae la globalización y corregir aquellas negativas.

Se trata de metas importantes, que han de ser alcanzadas a través del desarrollo de la inves-
tigación científica confiada a las universidades y también presente en la misión de la Fundación 
Gravissimum Educationis. Una investigación de calidad, que tiene ante sí un horizonte amplio 
de desafíos. Algunos de estos, mencionados en la Encíclica Laudato si?, se refieren a los procesos 
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de interdependencia global, que por un lado se presenta como una fuerza histórica positiva, 
porque marca una mayor cohesión entre los seres humanos; pero por otro lado produce injus-
ticia y muestra la estrecha relación entre las miserias humanas y las deficiencias ecológicas del 
planeta. La respuesta está en el desarrollo y en la investigación de una ecología integral. Quisiera 
subrayar también el desafío económico, basado en la búsqueda de mejores modelos de desar-
rollo, que respondan a una concepción más auténtica de felicidad y que sepan corregir algunos 
mecanismos perversos del consumismo y de la producción. Y, además, el desafío político: el po-
der de la tecnología está en constante expansión. Uno de sus efectos es la difusión de la cultura 
del descarte, que devora cosas y seres humanos sin distinción alguna. Dicho poder se funda en 
una antropología que concibe al hombre como un depredador y al mundo en el que vive como 
un recurso para depredar a voluntad.

Ciertamente no falta trabajo para los estudiosos y los investigadores que colaboran con la 
Fundación Gravissimum Educationis.

3. Para que sea eficaz el trabajo que tienen por delante, sosteniendo proyectos educativos 
originales, debe obedecer a tres criterios esenciales.

Ante todo, la identidad. Exige coherencia y continuidad con la misión de las escuelas, de las 
universidades y de los centros de investigación que han sido creados, promovidos y acompaña-
dos por la Iglesia y que están abiertos a todos. Dichos valores son fundamentales para seguir el 
surco trazado por la civilización cristiana y por la misión evangelizadora de la Iglesia. De esta 
manera ayudaréis a mostrar los caminos a seguir con la finalidad de dar respuestas actualizadas 
a los dilemas del presente, teniendo una mirada preferencial por los más necesitados.

Otro aspecto esencial es la calidad. Es el faro seguro para iluminar cualquier iniciativa de 
estudio, de investigación y de educación. Es necesaria para realizar aquellos «polos de excelencia 
interdisciplinares» que son recomendados en la Constitución Veritatis gaudium (cf. n. 5) y que 
la Fundación Gravissimum Educationis desea sostener.

Y además en vuestro trabajo no puede faltar el objetivo del bien común. Es difícil definir el 
bien común en nuestra sociedad marcada por la convivencia de ciudadanos, grupos y pueblos 
que tienen culturas, tradiciones y credos tan diferentes. Es necesario ampliar los horizontes del 
bien común, educar a todos para que se sientan parte de la familia humana.

Para cumplir vuestra misión necesitáis por tanto edificar a partir de la coherencia con la 
identidad cristiana, poner los medios en conformidad a la calidad del estudio y de la investiga-
ción, y perseguir objetivos en sintonía con el servicio al bien común.
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Un programa de pensamiento y de acción basado en estos sólidos pilares podrá contribuir, 

a través de la educación, a la construcción de un futuro en el que la dignidad de la persona y 
la fraternidad universal sean los recursos globales a los que cada ciudadano del mundo pueda 
recurrir.

A la vez que os agradezco todo lo que hacéis con vuestro esfuerzo por la Fundación, os 
animo a continuar en esta meritoria misión benéfica. Sobre vosotros, sobre vuestros colegas y 
familiares invoco de corazón las bendiciones del Señor. Y, por favor, no os olvidéis de rezar por 
mí. Gracias.

[01046-ES.01] [Texto original: Italiano]

25/06/2018, Papa Francisco
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RELIGIÃO E POLÍT ICA NO BRASIL:  
UM OLHAR SOBRE O LUGAR DOS EVANGÉLICOS 

 NAS ELEIÇÕES 2018

MAGALI DO NASCIMENTO CUNHA1

Resumo: O presente artigo apresenta uma reflexão inicial sobre o voto evangélico no can-
didato Jair Bolsonaro, eleito presidente da República. O texto interroga sobre as relações entre 
política e religião nesse caso concreto e apresenta os números das opções políticas evangélicas. 
Para isso, estrutura-se em três partes: expõe as possíveis compreensões sobre apoio de fiéis evan-
gélicos, oferece um balanço sobre a composição da bancada evangélica na nova legislatura e 
analisa a escalada de poder de lideranças evangélicas neste contexto.

Palavras-chave: eleição, evangélicos, política e religião.

Religion and politics in Brazil: a look at the place of evangelicals in the 2018 elections

Abstract: The present article presents an initial reflection on the evangelical vote in the 
candidate Jair Bolsonaro, elected President of the Republic. The text questions the relations 
between politics and religion in this concrete case and presents the numbers of the evangelical 
political options. For this, it is structured in three parts: it exposes the possible understandings 
on the support of evangelical faithful, provides a balance on the composition of the evangelical 
group in the new legislature, and analyzes the escalation of power of evangelical leaders in this 
context.

Keywords: election, evangelicals, politics and religion.

1  Doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo (2004), Mestre em Memória Social pela 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (1997) e Graduada em Comunicação Social (Jornalismo) pela 
Universidade Federal Fluminense (1985). Realizou estágio pós-doutoral em Comunicação e Política, no Programa de 
Pós-Graduação em Comunicação e Cultura, da Universidade Federal da Bahia (2016). É coordenadora do Grupo de 
Pesquisa Comunicação e Religião da INTERCOM (Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação).
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Introdução

Muito ainda será pesquisado e analisado sobre o apoio religioso à eleição de Jair Bolsonaro 
à Presidência da República em 2018 e sobre ele ter sido o primeiro candidato, em campanha e 
depois da vitória, com um discurso identificado como cristão, marcadamente evangélico. Neste 
primeiro momento pós-eleitoral, é possível refletir sobre alguns elementos na relação religião e 
política neste processo, particularmente aqueles que dizem respeito ao protagonismo dos evan-
gélicos, e que emergem como desafio para análises futuras mais densas. Este é o objetivo a que 
este artigo se propõe.

Para isso, o texto está estruturado em três partes: na primeira, apresenta possíveis com-
preensões sobre intenso apoio de fiéis evangélicos à candidatura de Jair Bolsonaro; na segunda, 
oferece um balanço sobre a composição da bancada evangélica na nova legislatura; na terceira 
parte, analisa a escalada de poder de lideranças evangélicas neste contexto.

1. Como compreender a adesão evangélica ao bolsonarismo

O presidente eleito Jair Bolsonaro foi vitorioso entre cristãos, com peso maior entre os 
evangélicos. A estimativa é de 69% dos votos deste grupo, segundo pesquisa Datafolha, de 25 
de outubro de 2018. Neste ponto, há que se considerar que, apesar de se declarar católico, Bol-
sonaro tem alianças estreitas com políticos e outras lideranças evangélicas.

Seria muito raso atribuirmos a vitória significativa de Jair Bolsonaro entre evangélicos à pu-
blicidade em torno da fé cristã, cristalizada no slogan de sua campanha “Deus acima de todos”. 
Ou ainda, às falsidades disseminadas sobre uma vitória do seu oponente Fernando Haddad 
ameaçar a existência das famílias e das igrejas. É fato que são componentes significativos na 
persuasão de fiéis mas é importante também considerar outros elementos, como o perfil socioe-
conômico do segmento.

Segundo os dados do IBGE, boa parte dos evangélicos vive em áreas urbanas e periféricas e 
em grande medida entre a população pobre e de baixa renda (TEIXEIRA, MENEZES, 2013). 
Neste contexto, independentemente de religião, está o sofrimento consequente das ações vio-
lentas de facções do crime organizado, das milícias e das polícias. As propostas imediatistas e 
vingativas da campanha de Bolsonaro para pôr fim à violência urbana (ROSSI, MACHADO, 
2018) possivelmente encontraram abrigo nesta população sofrida.

No entanto, é preciso considerar os elementos do mundo e da cultura evangélica que pare-
cem determinantes para a adesão ao bolsonarismo. Estes aspectos estão desenvolvidos profun-
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damente em obra publicada pela autora deste artigo (CUNHA, 2017) e serão sistematizados 
nos parágrafos a seguir.

Um deles é a moralidade sexual alimentada pela teologia protestante puritana, que descarta a 
dimensão da corporeidade e da sexualidade relacionada à realização plena da pessoa e ao prazer, 
e a classifica como pecado e desvio do objetivo maior, a formação das famílias para procriação. 
Resultado disso é a submissão da mulher ao poder do homem/patriarca (pai, marido, irmãos, 
tios, filhos, pastor), a repressão do corpo e a condenação da homoafetividade.

O mote da campanha pela “salvação da família”, contra a suposta ditadura dos governos 
do PT e seu “kit-gay”, certamente obteve ressonância no segmento evangélico. Por mais que 
se desmentisse a distribuição de um “kit-gay” pelo PT de Haddad e se explicasse o projeto da 
Câmara dos Deputados, apoiado pela UNESCO, de produção de um material para adolescen-
tes para superação da homofobia nas escolas, o “clique” na elaboração mental e emocional do 
imaginário evangélico puritano e moralista já havia sido acionado.

Este aspecto está relacionado a outro muito fortemente presente no imaginário evangélico: 
o combate a inimigos. A teologia de um Deus guerreiro e belicoso, o Senhor dos Exércitos, 
sempre esteve presente na formação fundamentalista dos evangélicos brasileiros, compondo o 
seu imaginário e criando a necessidade da identificação de inimigos a serem combatidos. Exér-
citos precisam de inimigos. Historicamente a Igreja Católica Romana sempre foi identificada 
como tal e combatida no campo simbólico e também no físico-geográfico. Da mesma forma as 
religiões afro-brasileiras também ocupam este lugar, especialmente, no imaginário dos grupos 
pentecostais. O comunismo e seus derivativos são outra forte expressão inimiga desde os anos 
1940, com altos e baixos na escala imaginária.

Desde 2010, quando emergiu intensa oposição de líderes evangélicos à candidatura de Dil-
ma Rousseff, muito por conta das pautas progressistas que ela defendia e que integravam o Pla-
no Nacional de Direitos Humanos 3, aprovado em 2009, estava atualizado o grande inimigo a 
ser combatido: pessoas, grupos e partidos defensores da justiça de gênero, considerados ameaças 
à família e à moralidade sexual evangélica.

Somam-se a este elemento os quase 30 anos de cultura gospel, construída via tríade músi-
ca, mercado e entretenimento, disseminada pelas mídias religiosas e seculares, que tem como 
uma de suas âncoras teológicas e doutrinárias a “guerra espiritual”. O gospel tem comunicado 
e ensinado que inimigos da fé, encarnações das potestades do mal, devem ser constantemente 
combatidos, e eles assumem as identidades bem concretas aqui listadas.
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Canções como “O nosso general é Cristo... nenhum inimigo nos resistirá...” foram e ainda 

são frequente e repetidamente cantadas em boa parte das igrejas, numa educação não-cristã 
para a eliminação dos diferentes e dos discordantes. Este discurso se alinha diretamente àquele 
pregado por Jair Bolsonaro, em sua cruzada moral e bélica. Sem falar no discurso autoritário do 
capitão que encontra identificação com posturas de autoridades mundo evangélico.

2. A nova bancada evangélica eleita

No que diz respeito à nova composição da Câmara de Deputados e do Senado e à futura 
Bancada Evangélica no Congresso Nacional, é possível dizer ao mesmo tempo que “tudo se 
mantém como está” e que alguma coisa mudou.

Dos 88 eleitos em 2014, 72 tentaram a continuidade. O resultado das eleições 2018 mos-
trou que apenas 43 conseguiram se reeleger para a Câmara. A meta era superar os 20% dos 
assentos da Casa e alcançar 150 deputados federais em 2018. O alvo de ultrapassar 100 vagas 
já havia sido colocado em 2014 e não foi atingido, tendo sido eleitos 88. Quem declarou a ex-
pectativa para 2018 foi o presidente da Bancada Evangélica Pastor Takayama (PSC/PR) (BAL-
LOUSSIER, 2017). Ele próprio não conseguiu ser reeleito.

Apesar do protagonismo que conquistaram no Congresso na última década, políticos da 
Bancada Evangélica e líderes religiosos que a apoiam se incomodam com o que consideram 
“sub-representação”. “Temos de 28% a 33% de representatividade na população, mas somos 
apenas 15% do Congresso”, disse à imprensa em janeiro passado o Bispo Robson Rodovalho, 
da Igreja Sara a Nossa Terra, presidente da Confederação dos Conselhos de Pastores do Brasil, 
citando a pesquisa Datafolha que estima em 29% o total de evangélicos no país (MURAKA-
WA, 2018).

Este incômodo deve perdurar, uma vez que os números não apenas não cresceram nestas 
eleições, como diminuíram 12,5%. A nova Bancada Evangélica na Câmara, segundo pesquisa 
realizada pela autora deste artigo em parceria com o sociólogo Alexandre Brasil, tem agora, um 
total de 85 deputados federais eleitos (16,5% do total da Casa). Ou seja, houve uma queda 
do número de deputados evangélicos eleitos (de 88 para 85, três vagas a menos). Vale ressaltar 
que o critério para classificarmos a Bancada Evangélica tem sido de listar aqueles deputados e 
senadores que têm, de fato, vínculo formal com uma igreja evangélica, sendo descartados os 
“amigos” ou “apoiados” por lideranças evangélicas.

“Tudo se mantém como está”? Provavelmente, afinal, mesmo diminuindo em número, o 
perfil da nova bancada revela que a postura que protagonizou na atual Legislatura, alavancada 



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

118Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 58

CIBER       TEOLOGIA

CIBER       TEOLOGIA
durante o período em que Eduardo Cunha (MDB/RJ) foi presidente da Câmara, não deve 
mudar. Aqueles 42 que não foram reeleitos foram substituídos por 42 novos deputados evan-
gélicos. Os totais configuram “mais do mesmo” com uma distribuição total por 19 diferentes 
igrejas (com predomínio pentecostal das Assembleias de Deus, com 26 deputados, e da Igreja 
Universal do Reino de Deus, com 18, e da histórica Batista, com 17, seguidas por mais 11 de-
nominações) e por 23 partidos (20 identificados como direita e centro direita).

No Senado houve aumento significativo da presença de evangélicos, por conta do grande in-
vestimento feito nestas eleições, espaço em que os políticos evangélicos se sentem “descobertos”. 
Foram lançados candidatos apoiados por igrejas em praticamente todos os Estados. O resultado 
foi o aumento de quatro senadores evangélicos da atual Legislatura para nove na próxima.

Algumas derrotas foram emblemáticas, como no caso do Senador Magno Malta (PR/ES) 
que, mesmo tendo sido cotado para a vice-presidência de Jair Bolsonaro, viu a vaga que desejava 
manter ser ocupada por um candidato assumidamente homossexual, não tendo recebido apoio 
suficiente para a reeleição.

Outros com votações expressivas em pleitos anteriores tentaram uma vaga ao Senado, mas 
não obtiveram êxito como foi o caso do Irmão Lázaro (BA) e de Antônio Jácome (RN). Houve 
também casos em que a população não se sentiu representada por filhos de políticos outrora 
poderosos, como no caso de Danielle Cunha, filha do deputado cassado Eduardo Cunha, que 
apesar do significativo repasse de recursos do Fundo Partidário para sua campanha, e do decla-
rado apoio de lideranças denominacionais, obteve uma baixa votação.

Na forma como se compõe o atual quadro, é possível esperar que a nova Bancada Evangé-
lica no Congresso seja defensora das velhas pautas conservadoras. Elas se resumem à “proteção 
à família tradicional”, configurada na obstaculização e diminuição dos direitos de gênero, no 
controle de currículos escolares e censura a professores, e à “segurança pública”, na liberação da 
posse de armas e na diminuição da maioridade penal. Mas também à redução dos direitos traba-
lhistas e à liberação de poder aos grandes donos de terras nas questões que envolvem produção 
alimentos envenenados, retirada de direitos indígenas e destruição do meio ambiente.

“Tudo se mantém como está”? Talvez não! Estes posicionamentos têm se revelado bastante 
diversos da opinião do segmento evangélico no Brasil em geral, marcado por forte heteroge-
neidade, conforme pesquisas (DATAFOLHA, 2018; GRUPO DE PESQUISA..., 2018). A 
Bancada afirma representar “os” evangélicos, mas seus votos e opiniões divergem de forma sig-
nificativa do que revelam pensar os fiéis dessas igrejas.
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Talvez este seja um dos motivos que podem explicar a renovação que também se deu entre 

estes parlamentares. Eles colocaram sua capacidade de representação nessas pautas mas elas 
estão longe de ser unanimidade no segmento tão plural. Certamente isto deverá ser estudado 
mais adiante.

Essa renovação também serve para questionar máximas que afirmam a existência de um 
“voto evangélico”, distinto daquele da população em geral, que resultaria dos fiéis que seguem 
cegamente seus líderes. Ao contrário: o tal “voto de cajado” (termo corrente entre evangélicos 
críticos do voto conduzido) talvez não tenha sido suficiente para garantir o retorno ao parla-
mento de muitos desses deputados não reeleitos.

TABELA 1: DEPUTADOS/AS ELEITOS/AS PARA CÂMARA FEDERAL = 85

Deputados/as Partido e Estado Igreja de vinculaçã Situação

Aguinaldo Ribeiro PP/PB Batista Reeleito

Alan Rick DEM/AC Batista Reeleito

Alex Santana PDT/BA Assembleia de Deus Novo

Alexandre Serfiotis MDB/RJ Fazei Discípulos Reeleito

Aline Gurgel PRB/AP Universal do Reino de Deus Nova

Altineu Côrtes MDB/RJ Assembleia de Deus Reeleito

André Abdon PP/AP Assembleia de Deus Reeleito

Andre Ferreira PSC/PE Assembleia de Deus Novo

Aroldo Martins PRB/PR Universal do Reino de Deus Novo

Aureo SDD/RJ Metodista Reeleito

Benedita da Silva PT/RJ Assembleia de Deus Reeleita

Benedito Alves PRB/RJ Universal do Reino de Deus Novo

Bispo Ossesio PRB/PE Universal do Reino de Deus Novo

Bruna Furlan PSDB/SP Congregação Cristã do Brasil Reeleita

Carlos Gomes PRB/RS Universal do Reino de Deus Reeleito

Celina Leão PP/DF Comunidade das Nações Nova

Cezinha de Madureira PSD/SP Assembleia de Deus Novo
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Christiane Yared PR/PR Evangelho Eterno Reeleita

Clarissa Garotinho PR/RJ Presbiteriana Reeleita

Cleber Verde PRB/MA Assembleia de Deus Reeleito

Daniela do Waguinho MDB/RJ Nova Vida Nova

David Soares DEM/RJ Internacional da Graça de Deus Novo

Dr. Jaziel PR/CE Assembleia de Deus Novo

Eduardo Bolsonaro PSL/SP Batista Reeleito

Fausto Pinato PP/SP Universal do Reino de Deus Novo

Felipe Francischini SDD/PR Assembleia de Deus Novo

Felipe Ramos PSL/PR Presbiteriana Novo

Flordelis PSD/RJ Cidade Do Fogo Novo

Geovania de Sá PSDB/SC Assembleia de Deus Reeleita

Gilberto Abramo PRB/MG Universal do Reino de Deus Novo

Gilberto Nascimento PSC/SP Assembleia de Deus Reeleito

Glaustin da Fokus PSC/GO Assembleia de Deus Novo

Heitor Freire PSL/CE Evangelho Pleno Novo

Jefferson Campos PSD/SP Evangelho Quadrangular Reeleito

JHC PSB/AL Internacional da Graça de Deus Reeleito

Jhonatan De Jesus PRB/RR Universal do Reino de Deus Reeleito

Joao Campos PRB/GO Assembleia de Deus Reeleito

Joice Hasselmann PSL/SP Batista Reeleito

José Medeiros PODE/MT Presbiteriana Novo (Ex-senador)

Julio César PRB/DF Universal do Reino de Deus Novo

Laercio Oliveira PP/SE Presbiteriana Reeleito

Lauriete PR/ES Batista Nova

Leo Motta PSL/MG Assembleia de Deus Novo

Lincoln Portela PRB/MG Batista Reeleito
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Liziane Bayer PSB/RS Internacional da Graça de Deus Novo

Lucas Gonzalez NOVO/MG Batista Novo

Lucas Redecker PSDB/RS Luterana Novo

Lucio Mosquini MDB/RO Batista Nacional Reeleito

Marcel van Hattem NOVO/RS Luterana Novo

Marcelo Álvaro Antônio PR/MG Maranata Reeleito

Marcio Marinho PRB/BA Universal do Reino de Deus Reeleito

Marcos Pereira PRB/SP Universal do Reino de Deus Novo

Maria Rosas PRB/SP Universal do Reino de Deus Nova

Milton Vieira PRB/SP Universal do Reino de Deus Novo

Moses Rodrigues PSC/PA Assembleia de Deus Novo

Neucimar Fraga PSD/ES Batista Reeleito

Olival Marques DEM/PA Assembleia de Deus Novo

Onyx Lorenzoni DEM/RS Luterana Reeleito

Otoni de Paula PSC/RJ Assembleia de Deus Novo

Pastor Abilio Santana PHS/BA Assembleia de Deus Novo

Pastor Eurico PATRI/PE Assembleia de Deus Reeleito

Pastor Gildenemyr PMN/MA Assembleia de Deus Novo

Paulo Bengstoon PTB/PA Evangelho Quadrangular Novo

Paulo Freire PR/SP Assembleia de Deus Reeleito

Policial Kátia Sastre PR/SP Assembleia de Deus Nova

Pr. Eli Bordes SDD/TO Assembleia de Deus Novo

Pr. Manoel Marcos PRB/AC Universal do Reino de Deus Novo

Pr. Sg. Isidório AVANTE/BA Assembleia de Deus Novo

Pr. Marco Feliciano PSC/SP Assembleia de Deus Reeleito

Rejane Dias PT/PI Batista Reeleita

Roberto Alves PRB/SP Universal do Reino de Deus Reeleito
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Roberto De Lucena PODE/SP Brasil Para Cristo Reeleito

Rosangela Gomes PRB/RJ Universal do Reino de Deus Reeleita

Rose Modesto PSDB/MS Igreja do N. S. J. Cristo Nova

Sérgio Brito PSD/BA Batista Reeleito

Sergio Vidigal PDT/ES Batista Reeleito

Shéridan PSDB/RR Evangelho Quadrangular Reeleita

Silas Câmara PRB/AM Assembleia de Deus Reeleito

Soraya Manato PSL/ES Maranata Nova

Sóstenes Cavalcante DEM/RJ Assembleia de Deus Reeleito

Stefano Aguiar PSD/MG Evangelho Quadrangular Reeleito

Toninho Wandscheer PROS/PR Menonita Reeleito

Vavá Martins PSL/ES Maranata Novo

Vinicius Carvalho PRB/SP Universal do Reino de Deus Reeleito

Wladimir Garotinho PRP/RJ Presbiteriana Novo

Fonte: Magali Cunha e Alexandre Brasil.

TABELA 2: EVANGÉLICOS/AS ELEITOS/AS PARA O SENADO = 09

Deputados/as Partido e Estado Igreja de vinculação Situação

Arolde De Oliveira PSD/RJ Batista Novo (ex-Deputado)

Carlos Alberto Dias Viana PHS/MG Novo 

Eliziane Gama PPS/MA Batista Nov (ex-Deputada)

Flavio Bolsonaro PSL/RJ Batista Novo (Ex-Deputado)

Luiz Carlos do Carmo MDB/ Assembleia de Deus Novo (Suplente)

Marcos Rogerio DEM/RO Assembleia de Deus Novo (ex-Deputado

Mecias de Jesus PRB/RR Nova Vida Novo

Vanderlan PP/GO Assembleia de Deus Novo

Zequinho Marinho PSC/PA Assembleia de Deus Novo

Fonte: Magali Cunha e Alexandre Brasil.
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TABELA 3: DEPUTADOS REELEITOS PARA OUTROS CARGOS = 02

Deputados Partido e Estado Igreja de vinculação Situação

Fábio Garcia DEM/MT Sara a Nossa Terra Suplente do Senado

Delegado Francischini PSL/PR Assembleia de Deus Deputado Estadual

Fonte: Magali Cunha e Alexandre Brasil.

TABELA 4: DEPUTADOS/AS QUE NÃO CONSEGUIRAM A REELEIÇÃO = 29

Deputados/as Partido e Estado Igreja de vinculação Candidatura

Antônio Jácome PODE/RN Assembleia de Deus Senado

Cabo Sabino AVANTE/CE Assembleia de Deus Reeleição

Carlos Andrade PHS/RR Assembleia de Deus Reeleição

Carlos Mannato PSL/ES Cristã Maranata Reeleição

Edmar Arruda PSD/PR Presbiteriana Independente Reeleição

Erivelton Santana PATRI/BA Assembleia de Deus Reeleição

Fábio Sousa PSDB/GO Fonte de Vida Reeleição

Francisco Floriano DEM/RJ Mundial do Poder de Deus Reeleição

George Hilton PSC/MG Universal do Reino de Deus Reeleição

Hissa Abrahão PDT/AM Aliança Evangélica Reeleição

Irmão Lazaro PSC/BA Batista Senado

João Derly REDE/RS Presbiteriana Reeleição

Jony Marcos PRB/SE Universal do Reino de Deus Reeleição

Jorge Tadeu Mudalen DEM/SP Internacional da Graça Reeleição

Julia Marinho PSC/PA Assembleia de Deus Reeleição

Leonardo Quintão MDB/MG Presbiteriana Reeleição

Lindomar Garçon PRB/GO Evangelho Quadrangular Reeleição

Luiz Cláudio PR/RO Metodista Wesleyana Reeleição
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Luiz Lauro Filho PSB/SP Nazareno Reeleição

Marcos Soares DEM/RJ Internacional da Graça Reeleição

Missionário José 
Olímpio

DEM/SP Mundial do Poder de Deus Reeleição

Moses Rodrigues MDB/CE Adventista Reeleição

Nilton Balbino 
Capixaba

PTB/RO Assembleia de Deus Reeleição

Professor Victório 
Galli

PSL/MT Assembleia de Deus Reeleição

Roberto Sales DEM/SP Universal do Reino de Deus Reeleição

Ronaldo Martins PRB/CE Assembleia de Deus Reeleição

Ronaldo Nogueira PTB/RS Assembleia de Deus Reeleição

Takayama PSC/PR Assembleia de Deus Reeleição

Tia Eron PRB/BA Universal do Reino de Deus Reeleição

Fonte: Magali Cunha e Alexandre Brasil.

TABELA 5: SENADORES QUE NÃO CONSEGUIRAM REELEIÇÃO = 02

Senadores Partido e Estado Igreja de vinculação Situação

Magno Malta PSD/RJ Batista Ex-Deputado

Eduardo Lopes PPS/MA Batista Ex-Deputada

Fonte: Magali Cunha e Alexandre Brasil.

3. Como compreender a escalada de poder da bancada evangélica

Em 21 de novembro de 2018 a Bancada Evangélica vetou a indicação do professor Mozart 

Neves Ramos como Ministro da Educação do governo Jair Bolsonaro. Neves foi Secretário de 

Educação de Pernambuco e presidiu diversos órgãos e projetos federais sobre educação. Lançou 

três livros sobre a educação brasileira e é o atual diretor de Articulação e Inovação do Instituto 
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Ayrton Senna. Foi reprovado pelos parlamentares evangélicos por ser identificado politicamen-

te com a esquerda. O porta voz do grupo, deputado federal Sóstenes Cavalcante (DEM/RJ), 

declarou à imprensa: “Vamos interpretar a escolha do nome dele uma afronta. Para nós, o fu-

turo governo pode errar no que quiser, menos no Ministério da Educação. Vamos virar todos 

talibãs” (SARDINHA, 2018a).

Ocorreu, então, um fato inédito no cenário político nacional: o veto foi sancionado pelo 

presidente eleito que acabou nomeando o professor Ricardo Vélez Rodrígues para o cargo. 

Bolsonaro declarou a jornalistas: “Essa pessoa indicada, pelo que eu sei, não é evangélica, mas 

atende aquilo que a bancada evangélica defende. São os princípios, valores familiares, respeito 

às crianças” (ANDRADE, 2018).

Como explicar este poder incomum da bancada evangélica sobre o novo governo? Caval-

cante deu a resposta ao falar com a imprensa: “[Nós] nos sentimos no direito de vetar quem 

for de outro campo ideológico porque ajudamos a construir a candidatura de Bolsonaro. (...) 

Demoramos para chegar a um governo ideologicamente afinado conosco, não vamos deixar que 

o cérebro dele, que é o Ministério da Educação, fique com a esquerda” (SARDINHA, 2018a).

A Bancada Evangélica, de fato, ajudou a construir a candidatura de Jair Bolsonaro. Em obra 

“a autora deste artigo (CUNHA, 2017), são apresentados vários elementos que podem corro-

borar esta afirmação que são aqui expostos.

O apoio da Bancada Evangélica a Bolsonaro é resultado de uma aliança consolidada em 

2013, quando o Pastor Marco Feliciano (à época no PSC/SP) foi alçado à Presidência da Co-

missão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, em um processo de opo-

sição às pautas do governo Dilma Rousseff.

O deputado Bolsonaro (à época PP/RJ), membro da comissão, declarou a jornalistas na 

ocasião: “Como capitão do Exército, sou um soldado do Feliciano. A agenda antes era outra, de 

uma minoria que não tinha nada a ver. Hoje, representamos as verdadeiras minorias” (COSTA, 

PASSARINHO, 2013).

A aliança já havia se desenhado em 2011, quando, no primeiro ano do governo Dilma Rou-

sseff, as Bancadas Evangélica e Católica pressionaram pelo cancelamento do material contra a 

homofobia nas escolas, preparado pelo Ministério da Educação, apelidado de “kit gay”. Bolso-

naro foi um dos mais aguerridos combatentes nesta aliança. E o rompimento com o governo 

foi se aprofundando.
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Em 2015, o deputado Eduardo Cunha (MDB/RJ) conquistou o maior cargo de um evangé-

lico na política nacional: a Presidência da Câmara. Foi uma guinada conservadora que levou ao 

impeachment de Dilma Rousseff, maciçamente apoiado pela Bancada Evangélica, ainda mais 

fortalecida no período.

Com isso, a parceria de Bolsonaro com políticos evangélicos se ampliou. Em 2013, ele se 

casou com Michelle, membro da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, presidida pelo Pastor 

Silas Malafaia. Bolsonaro estreitou laços com Malafaia e se aproximou de políticos evangélicos 

que se destacavam no Congresso, como o ex-senador Magno Malta (PR/ES).

Esta trajetória levou o capitão a se transferir para o PSC, ocupado pelas Assembleias de 

Deus. Isto ocorreu em 2016, ano em que ele se declarou pré-candidato à Presidência da Re-

pública. Estava explicitada a estratégia de conquista do eleitorado evangélico, confirmada no 

convite do então presidente do partido, Pastor Everaldo, para que o deputado se batizasse no 

simbólico Rio Jordão, em Israel. O ato foi realizado pelo próprio Everaldo e intensamente di-

vulgado nas mídias religiosas com o discurso de que Bolsonaro havia “aceitado a Jesus”, o que 

na linguagem religiosa do grupo é o mesmo que se tornar evangélico.

No entanto, na prática, o presidente eleito não só continuou a se declarar católico (vide 

registro no TSE) como nunca corrigiu as notícias evangélicas de que ele seria um deles. A estra-

tégia política de fazer uso da religião cristã, maioria no Brasil, e do nome de Deus, alcançou o 

efeito esperado. Para isso, o capitão construiu uma identidade religiosa híbrida, ao se confessar 

católico (ainda o maior grupo religioso do País), e, casado com uma evangélica, ser frequenta-

dor das igrejas por onde ela passa (atualmente uma vertente batista) e receber o batismo pente-

costal nas águas do rio onde Jesus foi batizado, segundo a Bíblia.

Assim Sóstenes Cavalcante afirma que seu grupo ajudou a construir a candidatura de Jair 

Bolsonaro à Presidência. A cobrança da contrapartida do capitão faz parte desta lógica, bem 

como a recente indicação do pastor da Assembleia de Deus e delegado da Polícia Civil João 

Campos (GO) pelo PRB à Presidência da Câmara (SARDINHA, 2018b).

Faz parte ainda, a apresentação que a bancada fez do documento “Brasil para os Brasileiros”, 

logo após o resultado das eleições (FRENTE PARLAMENTAR EVANGÉLICA, 2018). É uma 

agenda mínima para além da pauta tradicionalmente defendida pelos evangélicos, com ênfase 

na “modernização do Estado”, na “segurança jurídica”, na “segurança fiscal” e na “revolução da 

educação”. Quem lê o documento identifica o discurso de Bolsonaro e de seus ministros.
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Vale registrar que o deputado evangélico Onix Lorenzoni (DEM/RS) foi nomeado futuro 

ministro da Casa Civil e lidera a equipe de transição de governo, e que o deputado evangélico 
reeleito Marcelo Álvaro Dias (PR/MG) foi nomeado como Ministro do Turismo.

3.1 A TRAJETÓRIA DO PODER EVANGÉLICO NO CONGRESSO NACIONAL

Em obra da autora deste artigo está descrita a trajetória do poder evangélico no Congresso 
Nacional (CUNHA, 2018), cuja síntese passa a ser apresentada aqui.

A referência para se abordar a consolidação da presença evangélica na política institucional 
no Brasil são as eleições para o Congresso Constituinte, em 1986. O marco para os evangélicos 
é o expressivo número de 32 parlamentares eleitos e a formação da primeira Bancada Evangélica 
da história.

Aquelas eleições se tornam ainda mais significativas se considerado o número total de evan-
gélicos na Câmara Federal desde 1933 (quando foi eleito o primeiro evangélico, o pastor me-
todista Guaracy Silveira) até 1985: 50, nas nove legislaturas. Os evangélicos pentecostais foram 
os responsáveis por esta guinada numérica: de três representantes nas legislaturas anteriores a 
1987, passaram a ter 18 dos 32 eleitos para o Congresso Constituinte.

Depois de altos e baixos numéricos, decorrentes de casos de corrupção e fisiologismo nas 
legislaturas pós-Congresso Constituinte, a Bancada Evangélica se consolidou como força a par-
tir dos anos 2000, o que resultou na criação da Frente Parlamentar Evangélica (FPE) em 2003, 
chegando a alcançar 91 parlamentares (88 deputados e 3 senadores) em 2014 e nas eleições de 
2018, 94 (85 deputados e 9 senadores), sendo os pentecostais sempre um destaque.

Podemos pensar a potencialização da força da Bancada Evangélica a partir de alguns fatores:

(1) Uma aproximação dos políticos evangélicos com o governo federal a partir do governo 
de Luís Inácio Lula da Silva, em 2002, dadas as alianças que ele fez com partidos a que os reli-
giosos estavam predominantemente ligados.

(2) Duas igrejas evangélicas tornam visíveis seus projetos de ocupação da política institucio-
nal do país: as Assembleias de Deus (AD) e a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD). Am-
bas passaram a ocupar, depois de 2003, espaços plenos de poder em partidos (respectivamente 
o PSC e o PRB) e maior quantidade de deputados e senadores no Congresso. Conquistaram 
também cargos públicos, como as nomeações dos ministros de Estado de Dilma Rousseff, os 
bispos da IURD Marcelo Crivella (PRB, Pesca), George Hilton (PRB, Esportes), e de Michel 
Temer, o bispo da IURD Marcos Pereira (PRB, Indústria, Comércio Exterior e Serviços) e Ro-
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naldo Nogueira (PTB, Trabalho, AD). Lançaram dois candidatos à Presidência da República, 
Marina Silva (2010, 2014 e 2018) e o Pastor Everaldo (2014). A IURD conseguiu ainda eleger 
o bispo, senador e ex-ministro Marcelo Crivella como Prefeito do Rio de Janeiro (2016), o que 
dá o tom da força política alcançada por estas duas denominações evangélicas.

(3) A partir de 2010 o tema dos direitos das mulheres e LGBTI passou a se destacar nas 
campanhas eleitorais e nos projetos debatidos no Congresso Nacional e gerar reações negati-
vas entre políticos evangélicos. Em 2013, a inusitada nomeação do deputado Marco Feliciano 
como Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara culminou no revi-
goramento das bandeiras em torno da garantia da moralidade sexual no plano da legislação, sob 
o rótulo “Defesa da Família Tradicional” contra movimentos feministas e LGBTI. Estas pautas 
encontram eco na população conservadora não religiosa.

(4) A eleição do deputado federal evangélico Eduardo Cunha (MDB/RJ) como presidente 
da Câmara dos Deputados, em 2015, tornou possível uma série de pautas voltadas à moralida-
de religiosa, sob o rótulo de “defesa da família” e mais espaço foi dado para pautas relativas a 
privilégios à atuação pública das igrejas.

(5) Posicionamentos de parlamentares evangélicos ganham espaço para além das pautas 
tradicionalmente religiosas, por meio de alianças com parlamentares e frentes conservadoras, 
para a revisão de temas sociais como a redução da maioridade penal e fim do Estatuto do Desar-
mamento. A articulação da bancada denominada BBB (Bala/Segurança, Boi/Ruralista e Bíblia/
Evangélica) torna este processo visível assim como favoreceu o apoio de evangélicos à candida-
tura do deputado Jair Bolsonaro, à Presidência.

(6) As mídias passam a dar visibilidade e a alimentar as ênfases temáticas e as dinâmicas 
em torno de pautas da moralidade sexual, em especial em torno da “guerra” entre políticos 
evangélicos e militantes de movimentos feministas e LGBTI. Estes temas passaram a aparecer 
em conteúdo de campanha de candidatos a cargos públicos e estão presentes em discursos de 
lideranças das igrejas.

(7) O presidente eleito Jair Bolsonaro foi o primeiro candidato, em campanha e depois da 
vitória, com um discurso identificado como cristão, marcadamente evangélico. Neste contexto 
a bancada evangélica se fortalece ainda mais como interlocutora do novo governo.

Considerações finais

Este é um fenômeno que marca o momento atual da política brasileira, em que os evangéli-
cos se colocam na arena como um bloco organicamente articulado. Eles não são mais “os cren-
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tes” ou os grupos fechados de outrora. A separação social, “do mundo”, deixa de ser um valor 
evangélico da tradição fundamentalista-puritana: são hoje um grupo que desenvolve a cultura 
“da vida normal” combinada com a religião com presença nas mídias, moda própria, artistas e 
celebridades, inserção no mundo do mercado e do entretenimento.

Além disso, este segmento religioso se vê fortalecido como parcela social que tem suas pró-
prias reivindicações e pode eleger seus próprios representantes para os espaços de poder público.

E aqui, não é possível criticar a presença de grupos religiosos na arena política com a alegação 
de que o Brasil é um Estado laico. Por mais que o racionalismo e o positivismo insistam em fazer 
valer as suas formas de dar respostas como aquelas que devem ser levadas em conta numa prática 
democrática coerente, não é mais possível ignorar o lugar das subjetividades e de práticas coletivas 
delas decorrentes, como as religiões, na construção de novas formas de reação às demandas tão 
diversas e plurais na contemporaneidade (HABERMAS, 2003; HABERMAS, 2007).

Um Estado laico deve ser espaço de liberdade de crença, o que significa espaço para a mani-
festação pública dos que têm algum tipo de crença e dos que não têm. E aí está incluída a esfera 
política.

Importa destacar que um Estado laico no Brasil é uma busca não plenamente alcançada, 
desde que o Estado se desvinculou da Igreja Católica com a República. Esta questão tornou-se 
mais intensificada com a presença de uma bancada identificada como religiosa no Parlamento, 
cujas pautas só estão mais evidenciadas por conta de alianças com segmentos conservadores, 
fortalecidos no presente, no Brasil, como descrito acima. No entanto, não se deve colocar ape-
nas nos evangélicos o peso do comprometimento da laicidade do Estado. Há muitos anos, a fé 
católica romana interfere na dinâmica social, política e cultural do país, a começar com a exis-
tência de feriados nacionais relacionados aos santos e às festas católicas, passando pelos crucifi-
xos em destaque nas paredes das repartições públicas e tribunais de Justiça até chegar no Acordo 
Brasil-Vaticano, de 2009, que concede isenção tributária a instituições católicas, privilegia a 
Igreja Católica no ensino religioso nas escolas públicas, e garante cooperação para preservar e 
valorizar os bens culturais católico-romanos (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2010).

A atuação dos evangélicos no Parlamento torna-se ampliação do espaço que já vem sendo 
dado, há tempos, pelos poderes da República ao Catolicismo. Questionar as posturas reacio-
nárias da bancada evangélica em evidência, que põem em risco conquistas históricas no campo 
dos direitos humanos e de gênero, é imperativo, mas este questionamento deve ser acompanha-
do da indagação das posturas referentes ao Catolicismo Romano de igual modo.
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Com tudo isto, a presença da religião cristã da vertente evangélica na política não pode ser 

interpretada como ameaça, mas como fator que é revelador do próprio avanço da democracia. 
O que se torna urgente é a possibilidade do debate e de expressão das diferentes vozes. Isto 
é o que precisa ser garantido neste contexto democrático, e é aqui que o lugar das mídias se 
reveste de importância. Nesse caso, superando o tratamento dos evangélicos como um grupo 
homogêneo, rechaçando tendências unificantes de um segmento formado por uma expressiva 
variedade de grupos, de distintas origens, práticas e doutrinas, mas tornando nítidas e públicas 
as diferentes posturas e projetos deste segmento no campo político.

Em síntese, são movimentos da dinâmica sociopolítica e religiosa que marcam novas ten-
dências no quadro sociopolítico e cultural e devem ser devidamente investigados nos tempos 
por vir.
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A VEREDA ESPIRITUAL DO PAPA FRANCISCO

ÊNIO JOSÉ DA COSTA BRITO1

Não é o muito pensar ou conhecer 
ou ler que satisfaz a alma, mas o sentir 

e saborear as coisas profundamente 
(Inácio de Loyola).

Resumo: A intencionalidade deste breve artigo é abrir um diálogo com a tese de Doutorado 
de Célia Maria Ribeiro, intitulada O Espirito do Pastor: A espiritualidade inaciana no ministério 
do Papa Francisco. A tese oferece informações preciosas sobre a vida, o ministério e a espiritua-
lidade que ilumina ministério petrino de Francisco. Nas palavras da autora,” trata-se de um 
trabalho que analisa a linguagem interior do Papa Francisco baseada na exterioridade de sua 
vida”. No relato da recepção do texto abrimos o diálogo com a autora.

Palavras-chave: Papa Francisco; Discernimento; Espiritualidade; Igreja; Companhia de 
Jesus.

Abstrat: The purpose of this brief article is to open a dialogue with Célia Maria Ribeiro’s 
doctoral thesis entitled The Spirit of the Pastor: Ignatian Spirituality in the Ministry of Pope 
Francis. The thesis offers precious information about the life, ministry and spirituality that il-
luminates Francis’s Petrine ministry. In the words of the author, “it is a work that analyzes the 
interior language of Pope Francis based on the exteriority of his life”. The dialogue with the 
author is opened in the reception of the text.

Keywords: Pope Francis; Discernment; Spirituality; Church; Company of Jesus.

1  Doutor em Teologia com pós-doutorado em História, professor titular da PUC-SP e professor no ITESP.
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Introdução

A leitura de uma tese pode despertar inúmeras lembranças, a Célia Maria Ribeiro, intitulada 
O espirito do Pastor. A espiritualidade Inaciana no Ministério do Papa Francisco,2 me transportou 
para meus tempos de estudante de Teologia em Roma, quando tive a oportunidade de participar 
de vários momentos eclesiais importantes, como: – a morte e o funeral de Paulo VI, a eleição 
de João Paulo I – assisti a penúltima de suas audiências na Sala São Pedro –, a eleição de João 
Paulo II, estava na Praça São Pedro quando começou a sair da pequena chaminé, uma fumaça 
indefinida, que gradualmente ficou branca, seguida da uma explosão de alegria e expectativa. 
Quem apareceria na sacada para a Benção Urbi et Orbi? Período de muitos contatos formais e 
informais com Padre Arrupe SJ, pelo menos umas três vezes eu e outros colegas o encontramos 
caminhando pela Praça São Pedro a caminho da Cúria Generalícia dos Jesuítas. Guardo com 
muito carinho meu diploma de graduação e doutorado em Teologia, assinados por ele.

1. Comentários iniciais

Para abrir a nossa conversa, quero tecer um comentário inicial, com a intensão que ele per-
maneça como moldura do nosso diálogo. À medida que lemos a tese vai ficando claro que a 
autora percebeu que as Constituições da Companhia de Jesus e os Exercícios Espirituais (EE) não 
só são as duas obras mais importantes de Inácio de Loyola, mas são dois escritos que se comple-
mentam mutuamente. Daí, a opção feita por Ribeiro de ler a vida e o magistério de Francisco 
no interior desta moldura, uma vez que os Exercícios são medula intima, o núcleo substancial 
do espírito ou do “modo de proceder” da Companhia e dos Jesuítas. Este mesmo espírito se faz 
presente nas Constituições dando vigor e vida a ela.

Os Exercícios necessitam das Constituições, como a alma do corpo, do órgão no qual possa 
desenvolver-se a matéria e realizar suas funções mais vitais. As Constituições necessitam dos Exer-
cícios como o fruto da semente.

Uma simples justaposição dos princípios geradores de ambos os livros revela sua identidade 
substancial de fundo. Os critérios fundamentais dos Exercícios formam a espinha dorsal das 
Constituições. As formulas que regulam as mínimas prescrições como: : “ o que parece mais 
conveniente com a glória divina”, o “ buscar sempre a glória de Deus Nosso Senhor”, “o maior 
proveito espiritual das almas e a glória de deus” (cf. LOYOLA, 1966) não são mais que formas 

2  Tese defendia no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da PUCSP, participaram da banca os Professores 
(as) João Décio Passos (Orientador), Antônio Manzatto, Ceci Maria Costa Baptista Mariani, Maria Cecilia Domezi e 
Ênio José da Costa Brito.
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distintas de expressar o critério imutável do Princípio e Fundamento. Francisco se move dentro 
da orbita do Princípio e Fundamento, ou como expressa o mesmo Inácio de Loyola, no Proemio 
da 4ª parte das Constituições: “ajudar as almas sua e de seus próximos a conseguir o fim último 
para o qual foram criadas”, atualizando, “ajudar a Igreja e a humanidade a conseguir o fim úl-
timo para que foram criadas”.

2. Revisitando a introdução e os capítulos

Li com cuidado e interesse o longo texto da tese, que se apresenta respaldada numa ampla 
e minuciosa pesquisa, que exigiu da autora um diuturno trabalho, realizado em meio, imagino 
eu, de “desolações e consolações”.

O leitor tem em mãos uma tese fruto de muito discernimento, discernimento, que se mani-
festa: na coragem – adquirida ao longo da gestação da tese –, coragem de verbalizar problemas, 
tensões e críticas com serenidade; na percepção refinada do “modo de proceder da Companhia 
de Jesus e do Jesuíta” e no desejo existencial e intelectual da autora de querer “sempre mais”, 
desejo propulsor de sua caminhada acadêmica

Na breve Introdução, traz as informações básicas para uma boa leitura da tese. Quero relem-
brar a Hipótese, pela sua pertinência:

Como hipótese para nossa pesquisa assinalamos que a espiritualidade inaciana cons-
titui a fonte de sustentação do sujeito eclesial – cujo protagonismo lhe é próprio des-
de a incipiente orientação religiosa –, e de revitalização constante do compromisso 
missionário, pois é, cultivada pelo Papa Francisco na tensão da caminhada enquanto 
líder religioso. Isso lhe proporciona o fortalecimento interior para o exercício do seu 
ministério papal, cuja expressão dialoga com a sociedade contemporânea sem di-
luir-se em demandas ideológicas da modernidade ou o discernimento às imposições 
decorrentes desse processo (RIBEIRO, 2018, p. 14-15).3

“Jorge Maria Bergoglio: da igreja domestica ao “sentir a Igreja” é o título do capítulo primeiro, 
que constela com precisão, inúmeros fragmentos da vida de Bergoglio no âmbito familiar, no 
âmbito da Companhia de Jesus e nos seus 20 anos de atividades pastorais. A intencionalidade 
do capítulo está verbalizada na questão: “Em que medida já se observa a espiritualidade inacia-
na no trabalho eclesial de Bergoglio ou mais propriamente no ministério do Papa Francisco”? 
(p. 63). O capítulo responde e bem a primeira parte da questão, a segunda será trabalhada no 

3  Passaremos a indicar apenas a página da tese, que logo estará à disposição na biblioteca Virtual da PUCSP.
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capítulo final. A meu ver, o ponto de Archimedes, não só do capítulo mas da tese, encontra-se 
esboçado nos sub itens: O exilio interior; Córdoba à luz dos Exercícios Espirituais e em O fruto da 
desolação, pois desvelam as águas profundas do rio da vida de Bergoglio. Nas palavras de um de 
seus biógrafos Austen Ivereigh:

Foi uma experiência de impotência que, como nenhuma outra coisa experimentada 
até então, o aproximou dos mais pobres. Como eles, o que podia fazer era ter paciên-
cia, confiar no Senhor e aceitar os dias como vinham, deixando-se moldar, confiando 
que algum dia tudo aquilo daria seu fruto (cf. IVEREIGH, 2015, p. 281-281).

Com a transferência para Córdoba a crise se instala na vida de Bergoglio, “crise interior”, 
que o obrigou a realizar outro “exilio”, agora interior. Ele encontrou na Pedagogia dos Exercí-
cios Espirituais (EE) o fio de Ariadne, para recomeçar.

Os Exercícios Espirituais têm a função de indicar o caminho através do qual é feita 
a descida ao profundo do ser: o coração; o lugar da transcendência, onde realmente 
ocorre a transformação. Dessa oração autêntica será possível a expansão consciente 
das melhores possibilidades ou dos recursos interiores que estimularão a solidarieda-
de expressa no compromisso ativo pela construção do Reino de Deus, fato observado 
nas palavras e no ministério de Pe. Bergoglio, na vida “oculta” em Córdoba e pos-
teriormente a este “exilio”, cujos frutos serão sentidos também no futuro exercício 
como Bispo de Roma (p. 66).

Uma ideia forte, presente no texto é a da compreensão da missão como “serviço da fé e 
promoção da justiça” (p. 63). Compreensão, que faz eco na 32ª Congregação Geral dos Jesuítas 
como também ecoa os Exercícios Espirituais, uma das três ideias básicas do “Principio e Funda-
mento” é o servir.

Teologia del Pueblo é o título do capítulo segundo, que apresenta análises importantes, que 
apontam para elementos/dados que terão reflexos na atuação do Papa Francisco. Assim, expõe 
a Teologia do Povo, como vertente particular dentro do movimento teológico que ocorreu em 
torno a Medellín (p. 77);4 apresenta a motivação histórica e teológica do Concílio Ecumênico 
Vaticano II; os desafios do sujeito cristão diante da modernidade, sua missão no mundo e na 

4  A Conferência Geral do Episcopado Latino americano, realizada há cinquenta anos, foi um fato histórico e teológico. Em 
Medellín, a Igreja Latino Americana acolheu as diretrizes do Concílio Vaticano II e abriu-se para o diálogo, dando início 
a um dinâmica que a levou a “opção preferencial pelos pobres. As principais revistas de ciência de Religião e de Teologia 
do Brasil, tem publicado números monográficos fazendo memória da Conferência. Ver REVER – Revista de Estudos 
da Religião, v. 18, n. 2, maio/ago, 2018.
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Igreja e o perfil da pessoa humana na perspectiva conciliar. Temáticas que podem orientar todo 

um trabalho pastoral mais incarnado, mais próximo das esperanças e dos desafios vividos pelos 

fiéis cristãos.

Olhando o capítulo segundo no seu conjunto constata-se que ele apresenta um pano de 

fundo, que nos ajuda a perceber por onde passam as matrizes pastorais de Bergoglio e mais 

recentemente do Papa Francisco.

Com este capítulo, Ribeiro finaliza a primeira parte, intitulada Del fin del mundo que consta

De uma exposição sobre a origem familiar de Bergoglio e o seu percurso eclesial da 

Companhia de Jesus ao cardinalato, mediante a observação dos aspectos que já o di-

ferenciam individualmente em momentos cruciais de sua trajetória, seja do ponto de 

vista familiar ou eclesial, como na escolha por ser jesuíta ou no emaranhado contexto 

ditatorial argentino; e é finalizada com Teologia Argentina do Povo, sobre a qual se 

destaca a participação dos padres das favelas naquele período obscuro do pais (p. 17).

A segunda parte da tese recebe o seguinte título O bispo de Roma, composta de dois capítu-

los, De Bento XVI a eleição do primeiro Papa Jesuíta e A espiritualidade de Santo Inácio de Loyola.

No capítulo terceiro, explicita possíveis razões da renúncia de Bento XVI e fatos que moti-

varam a escolha do Papa Francisco. Apresenta as informações numa narrativa leve e atraente, o 

que desperta o interesse do leitor, que, também, se depara com afirmações densas, como a que 

se segue: “A mística da fé é o coração da reforma eclesial do Papa Francisco, com ênfase no fato 

de que isso provém da própria fé Cristã” (p. 98).

São muitas as referências a crise da Igreja no capítulo. Convite claro para pensar em Bergo-

glio e nas atuais crises eclesiais. Como ele as enfrenta? Onde busca forças, quais as características 

do seu agir em tempo de crise? Para a autora, da pedagogia Inaciana de Governo da Compa-

nhia, Bergoglio internalizou que se deve partir sempre da experiência. Spadaro nos relembra 

que para o Papa Francisco, “a reflexão deve sempre partir da experiência (FRANCISCO, apud 

SPADARO, 2013, p. 34).

Ribeiro, em A Espiritualidade de Santo Inácio de Loyola, elenca alguns pontos significativos, 

como: o contexto religioso do século XII e XIII, dois séculos importantes tanto sob o aspecto 

sociopolítico como religioso e a minuciosa biografia de Inácio de Loyola, passando pela conver-

são e sua busca incansável da vontade de Deus. O substrato profundo deste capítulo é o de um 

exercício permanente de discernimento, com seus momentos de consolação e desolação.
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O Capítulo deixa entrever: a transformação interior que ocorre na vida de Inácio de Loyola 

e a repercussão visível em suas palavras e obras e a importância dos EE no processo de busca/ 
procura da vontade de Deus. Não se pode esquecer que por causa dos Exercícios Espirituais, 
Inácio foi chamado pela Inquisição várias vezes para dar explicações. Ribeiro remonta a Inácio 
de Loyola para a compreender determinadas características da atividade pastoral e da espiritua-
lidade da Companhia de Jesus.

“A terceira e última parte, trata da expressão visível da espiritualidade inaciana na práxis do 
Papa Francisco que brota do ‘frescor do Evangelho’ e o conduz de forma alegre e humilde na 
sua missão enquanto bispo de Roma” (p. 17). Composta, também, por dois capítulos o quinto 
e o sexto, intitulados respectivamente Da intimidade “evangélica” à “intimidade missionária” e 
Na trilha da sensibilidade espiritual.

Muito sugestiva a estratégia utilizada no quinto capitulo para encontrar e identificar traços 
da espiritualidade inaciana nas palavras e ações/ gestos do Papa Francisco, realizados em suas 
viagens apostólicas, Tendo como chave de leitura os EE resgata as viagens, identificando o 
quanto Francisco é “contemplativo na ação”.

Francisco anuncia sempre um Deus de paz e misericórdia e reitera o compromisso da Igreja 
Católica com o “diálogo ecumênico e inter-religioso ao serviço da compreensão e da amizade” 
(p. 189).

Ao apresentar a viagem ao Quênia, Uganda e República Centro-Africana cruza muito bem 
a realidade sócio política econômica e religiosa local com a global. Na visita ao bairro pobre de 
Kangemi, o Papa exemplifica, concretamente, o que significa “encarnar-se na realidade”, de-
monstração clara do princípio inaciano formulado nos EE “O amor consiste mais em obras do 
que em palavras” (nº 230). Um tema que emerge com força é o da relação entre espiritualidade 
inaciana e misericórdia.

No Capítulo sexto, Na trilha da sensibilidade espiritual, a autora acolhe o desafio de explici-
tar a continua dinâmica dos Exercícios Espirituais na “vida corrente “ou na “vida cotidiana” e no 
“governo espiritual” da Companhia de Jesus e no ministério do Papa Francisco. Visa estabelecer 
um diálogo entre o ministério eclesial de Francisco e as Espiritualidade inaciana. Capítulo que 
exigiu um mergulho nos Exercícios Espirituais, nas Constituições e na práxis de Francisco. Re-
sultado muito positivo: esclareceu e bem o “modo de proceder” jesuítico.

Ribeiro foi muito feliz em recorrer a Evangelii Gaudium para ilustrar a espiritualidade ina-
ciana (p. 225-232) ou melhor a vivência da espiritualidade Inaciana.
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Deixa claro, também, a importância do discernimento, isto é, do captar as moções do es-

pirito em si e o desafio de desenvolver a capacidade de discernimento. A condição básica para 

fazê-lo é alcançar a liberdade de espírito. No entanto, na visão de Inácio de Loyola não basta 

discernir é preciso passar a ação.

Considerações finais

A tese O Espirito do Pastor revela uma pesquisadora minuciosa, atenta aos detalhes, que 

oferece aos seus futuros leitores um texto denso, bem articulado e rico em informações. Preo-

cupa-se com a recepção, por isso, ao final de cada capítulo apresenta uma síntese consistente do 

mesmo e nas Considerações Finais os pontos principais da tese são retomados. O Índice Remis-

sivo, um precioso instrumento para futuros pesquisadores, corrobora com sua preocupação de 

facilitar a recepção da tese.

Mesmo trilhando várias veredas temáticas para compor o cenário da vida e do agir do Papa 

Francisco, Ribeiro não perde o foco. Gradualmente, compõe o perfil do Cardeal Bergoglio, hoje 

Papa Francisco.

Talvez uma das virtudes que melhor definem o Bispo de Roma é a coerência: diz o 

que pensa, faz o que diz e crê no que faz. Seus discursos, homilias, respostas e ações 

concordam com a sua forma de vida. Atua com sinceridade e transparência, ante-

pondo os interesses comuns aos pessoais (p. 242).

No entanto, poderia ter explorado bem mais a dimensão pastoral, que o título da tese sina-

liza, “O Espirito do Pastor”. Francisco levou para o exercício do ministério petrino uma preo-

cupação pastoral, que traz no seu bojo a visão da Teologia do Povo. Pastoral que cuida primeiro 

de conhecer a realidade, em seguida examiná-la à luz da mensagem evangélica e finalmente agir 

iluminado pela práxis jesuânica. Dimensão pastoral, que levou ao Papa Francisco a convocar 

toda a Igreja a assumir com renovada energia a sua essência missionária e transformar-se numa 

“Igreja em saída”.

Atitude, que deita raízes numa profunda espiritualidade, que o leva a conceber a tarefa da 

Igreja não como um adaptar-se à sociedade, isto seria “mundanidade espiritual”. Mas, de outra 

forma, a experiência chave é que esta seja um lugar de misericórdia, o hospital do campo de 

batalha, cuja primeira tarefa é a “samaritana” (SPADARO, 2017, p. 22).
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Ao longo da leitura, gradualmente, tomamos consciência de que compreender o Papa Fran-

cisco passa pela questão existencial, que traz no seu bojo sua cosmovisão espiritual enraizada 
historicamente.

Finalizo com palavras de Ribeiro:

A experiência criativa do ministério petrino tem revitalizado a participação de fiéis cris-
tãos e instigado a consciência da sociedade para o desenvolvimento do humano, me-
diante vários aspectos, especialmente, o espiritual. As raízes inacianas e jesuíticas que 
integram o seu modo de proceder fazem-no ultrapassar fronteiras, sem perder de vista o 
centro de sua razão de ser e o cuidado no relacionamento com o outro, demonstrando 
carinho, simplicidade e sintonia com a alegria ou a dor da pessoa (p. 246).
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A PESSOA E A MISERICÓRDIA  
NA ENCÍCLICA  LAUDATO SI ’

REVENDO A COSMOGÊNESE TEILHARDIANA

MÁRCIO OLIVEIRA ELIAS1

Na páscoa de 1955, morria em Nova York o jesuíta, Pe. Pierre Marie Joseph Teilhard de 
Chardin, com 74 anos. Incompreendido na esfera eclesiástica de seu tempo, tratado como um 
místico sonhador pelos meios científicos, é reconhecido na atualidade não só como um profe-
ta da evolução, mas também como um dos pensadores mais avançados da comunidade cristã 
mundial, pois elaborou na primeira década do século XX as suas impressões sobre a concepção 
crística do cosmo, para inserir o cristianismo no mundo contemporâneo da globalidade, bem 
como na reflexão sobre os problemas transgênicos do planeta, em um contexto de relacionali-
dade, dialogicidade e colaboração pelo esforço humano.

Percebemos então que somos passageiros no tempo, e nossa viagem depende do olhar que 
lançamos às paisagens que nos acercam, onde a reflexão sobre nossas responsabilidades possui 
um caráter moral e pressupõe o respeito pela pessoa humana, edificando a sua dignidade, mas 
também participando da atenciosidade com o mundo natural, levando-se em conta a natureza 
de cada criatura, bem como as ligações mútuas dentro do sistema ordenado que chamamos Ter-
ra. Sendo assim, a capacidade do ser humano transformar o planeta deve considerar a doação 
originária das coisas por parte de Deus Criador, sem se deixar obscurecer pela ganância e pelo 
poder suicidas.

A Encíclica Laudato si’, publicada pelo Papa Francisco, nos propõe uma sabedoria miseri-
cordiosa, fruto de uma reflexão profícua e do diálogo entre as pessoas, para que a humanidade 

1  Advogado, Professor de Teologia Pastoral. Bacharel em Teologia, com especialização em Teologia Contemporânea e 
Filosofia. Atua na formação permanente de agentes pastorais e fiéis leigos na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim/ES, 
sendo coordenador do projeto ‘Instituto Evangelii Gaudium’, instituição formativa de denominação católica, que tem 
por objetivo precípuo produzir e difundir o conhecimento da Doutrina Cristã. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.
br/8107470947444867 – e-mail: moelias@terra.com.br.
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não se perca no acumulo de seus desejos individuais, que resultam na soberba e no relativismo, 
desenvolvendo uma concepção errática da relação do ser humano com o cosmo, sob uma ideo-
logia de domínio sobre o mundo, que provocou a concepção de que o cuidado ecológico fosse 
uma atividade para utopistas.

A Sagrada Escritura ensina que cada pessoa é criada por amor e construída à imagem do 
Criador (cf. Gn 1,26). Esta afirmação nos apresenta a imensa dignidade de cada ser humano, 
que não é somente algo criado, mas alguém capaz de se conhecer, de evoluir e de se doar em 
comunhão com seus semelhantes. Pelo fato de serem humanas, as pessoas são movidas a cuidar 
do ambiente em que vivem, porquanto, os cristãos, pela singularidade da Revelação encarnada 
que recebem, devem reconhecer que a responsabilidade em relação à natureza e ao Criador são 
parte integrante e integradora da sua fé.

Enxergamos na Laudato si’ a visão cósmica do padre jesuíta Teilhard de Chardin (1881-
1955), que em sua vida e pregação buscou conciliar a evolução natural e espiritual do ser 
humano na senda terrena, defendendo a doutrina cristã e derrubando os obstáculos que manti-
nham afastada a ciência (razão) da religião (fé), mas não apenas em face do mundo acadêmico 
intelectual, como também para satisfazer uma tríplice exigência: pessoal (do íntimo), categorial 
(do mundo científico) e universal (de toda a humanidade).

O ser humano implica numa novidade ímpar, em que cada um tem em si uma identidade 
pessoal, capaz de entrar em diálogo com os outros e com o próprio Deus. Esta capacidade de 
reflexão que encerra a criatividade, a interpretação e a elaboração artística, entre outras capaci-
dades originais, manifesta a singularidade da pessoa, que transcende o âmbito físico e biológico. 
A novidade qualitativa que expressa a visão teilhardiana na Laudato si’, implica no aparecimento 
de um ser pessoal dentro do cosmo, que assim pressupõe uma ação direta de Deus, como cha-
mamento à vida e à relação de um com o outro, onde o ser humano é sujeito, que nunca poderá 
ser reduzido à categoria de objeto.

A compreensão cristã da realidade propõe que o destino da criação inteira passa pelo mis-
tério de Cristo, que está presente desde a origem dos tempos: “Todas as coisas foram criadas por 
Ele e para Ele” (Cl 1,16). Também no prólogo do Evangelho narrado por João (1,1-18) vemos 
a atividade criadora de Cristo como Palavra divina, o ‘Logos’, nos afirmando que esta Palavra 
“Se fez carne” (Jo 1,14). A cosmogênese teilhardiana corrobora com essa reflexão afirmando que 
uma Pessoa da Santíssima Trindade encarnou-se no universo criado, compartilhando sua exis-
tência com ele até à cruz, porquanto, o Mistério Crístico está inserto no conjunto da realidade 
natural e sobrenatural.
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A pessoa humana não deve ser considerada apenas mais um ser entre outros, advinda do aca-

so ou de um determinismo material cíclico, pois correrá o risco de desvanecer a noção de cons-
ciência da sua responsabilidade como cuidadora da criação. Neste contexto o amor que cuida é 
a chave para um desenvolvimento autêntico, que poderá tornar a sociedade mais humanizante 
e digna, revalorizando os conceitos da política, da economia e da cultura global, fazendo desta 
atitude a norma constante e suprema do agir humano planejado pelo Criador.

Observamos o poder da metáfora que a Laudato si assume ao propor o diálogo sobre o tipo 
de mundo que queremos deixar para as gerações futuras, utilizando o caráter universal da “casa” 
como centro e lugar comum a tudo e a todos. Este é o desafio de viver e viver juntos em uma 
casa, apesar da diversidade, pois a tarefa de viver bem não é para poucos privilegiados, mas in-
serta num projeto inclusivo de civilização global, que não privilegia somente os seres humanos, 
mas se apresenta para todos os seres animados e inanimados criados pela Divina Providência, 
tal como profetizado pelo padre Teilhard de Chardin em sua obra-oração A missa sobre o mundo 
(1923):

Rico da seiva do Mundo, subo para o Espírito que me sorri para além de toda con-

quista, revestido do esplendor concreto do Universo. E, perdido no mistério da Car-

ne divina, eu já não saberia dizer qual é a mais radiosa destas duas bem-aventuranças: 

ter encontrado o Verbo para dominar a Matéria, ou possuir a Matéria para atingir e 

receber a luz de Deus.

A casa pressupõe a habitação de uma família, e assim a Laudato si absorve toda a humani-
dade nesse lugar comum, e estabelece um diálogo com todas as pessoas que nela vivem. Neste 
contexto que se apresenta se faz necessário considerar os habitantes da casa e as relações cons-
truídas por eles. Esta casa é um “ponto azul” na imensidão o universo, onde a questão central 
é a liderança do ser humano como cuidador ou dominador desta realidade. A pessoa humana 
tem a escolha de ser como um rei despótico tirano, usurpando sem medidas os recursos naturais 
do lugar; ou um jardineiro cuidador, consciente da justiça e da sustentabilidade no seu desen-
volvimento integral.

A Laudato si’ denuncia os problemas que desafiam os fundamentos da civilização moderna, 
que tem transformado o mundo em um “reservatório de imundície” (LS 21) e está causando 
a sua “morte prematura” (LS 20,48). Tal qual a cosmogênese teilhardiana, que professa a in-
terligação entre o meio físico e a evolução espiritual, a encíclica aborda um problema comum, 
geralmente relacionado com as ciências naturais, quebrando a ideia enganosa de uma ecologia 
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diversa à dinâmica humana, apontando-nos que a coordenação, a integração e os relacionamen-
tos são os componentes do que se pode definir como “ecologia Integral”.

O padre Chardin, em sua obra matiz O fenômeno humano (1955), antevia o diálogo entre fé 
e razão, entre teologia e ciência, que até os dias atuais ainda não está bem entendido na socieda-
de, e mesmo em alguns setores da Igreja, o que resulta em correntes institucionais que restrin-
gem ou diminuem a responsabilidade humana pela crise socioambiental do planeta. Também a 
encíclica Laudato si provoca questionamentos incômodos à sociedade industrial moderna, pois 
coloca a Igreja como um ator social preocupado e atuante nas situações humanas de degradação 
e desprezo pela vida.

Ao tempo de Chardin o mundo da ciência era decididamente adverso ao mundo da fé e da 
religião, visto que prevalecia o dogma da incompatibilidade entre ciência e fé; mas ele defendia 
ardentemente que tanto o primeiro quanto o segundo seriam igualmente reais e harmônicos no 
plano mistérico divino, onde a evolução infunde nova energia às perspectivas e aspirações da fé 
cristã que, por seu turno, está destinada a desenvolver essa evolução.

Teilhard afirma em sua obra que o Cristianismo se apresenta como a corrente de pensa-
mento audaz e progressista, capaz de moldar um abraço completo e indefinidamente perfeito 
à caridade sobre o mundo, onde sua função não será de apenas servir, mas também de amar o 
formidável movimento cósmico que nos arrasta pelo universo, satisfazendo todas as condições 
de uma religião do futuro, por onde passa o eixo central da evolução.

O pensamento teilhardiano incomodou muitas pessoas que pensavam, e que ainda pensam 
numa Igreja dedicada tão somente às questões “espirituais” e a “salvação da alma”, sem interfe-
rência nas decisões políticas, econômicas ou tecnológicas do mundo. Nesse sentido a Laudato si’ 
denuncia a política e a economia que matam os benefícios naturais, em favor de alguns poucos, 
comprometendo a dignidade de muitas das gerações presentes e futuras, principalmente a uma 
imensa maioria que vive na pobreza e na degradação.

A encíclica entende que a pessoa humana deve imprimir uma disposição ao diálogo, ao 
debate, ao questionamento das interpretações do mundo e da vida, pois embora fazendo uma 
análise dos sintomas e causas do aquecimento global, ela não é um discurso “verde” sobre as 
alterações climáticas, mas uma reflexão madura sobre a mudança dos povos, das relações huma-
nas, seus processos e estruturas constituídas na desordem e no caos da ambição, condenando a 
“cultura consumista” e propondo uma “cultura de cuidado”, apresentando uma teologia voltada 
para uma nova antropologia.
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O status contemporâneo da globalização nos evidencia que tudo está relacionado, e todos 

nós, seres humanos, caminhamos juntos como irmãos e irmãs numa maravilhosa peregrinação 
cósmica, entrelaçados pela amorosidade que Deus tem por cada uma das suas criaturas, e que 
também nos une em terna afeição, onde o fenômeno humano é a vida totalmente compreendi-
da em sua essência, a partir da sua complexidade e inter-relações com a natureza, com o outro 
e com o transcendente, nos diz Teilhard de Chardin.

O mundo é sacramento eucarístico; é hóstia viva que compreende a natureza envolvida no 
plano de amor de Deus, onde cada criatura tem seu valor e significado como um dom que vem 
do Pai para todos, numa realidade iluminada pelo amor, que nos leva a uma comunhão uni-
versal. Hoje, a Igreja Católica não se limita a dizer que as outras criaturas são subordinadas ao 
homem, mas possuem um valor em si mesmas, onde não subsiste espaço para a visão da natu-
reza manipulada como objeto de benefício e interesse, que tantas consequências graves trazem 
para a sociedade.

Os seres humanos são barro, numa composição dos elementos do planeta como o ar, que 
nos dá respiração e nos restaura; como a água que dá a vida; como o fogo que nos aquece. Es-
tamos na criação e somos criaturas presentes no mundo, com o direito inalienável de viver e ser 
feliz com dignidade especial, como seres criados por amor, feitos à imagem do Deus Criador 
e, portanto, devemos praticar o exercício do amar com generosidade, solidariedade e cuidado, 
mesmo através de nossos limites.

Na empreitada dos relacionamentos a ciência contemporânea se apresenta mais sedutora do 
que nunca, anunciando sensacionais e sucessivas descobertas. Entretanto, mesmo sendo certo 
que o pensamento científico contribui para o desenvolvimento humano, Chardin entende que 
ela não esteja em condições de constituir sozinha uma evolução constitutiva, que se processe em 
direção a uma megassíntese do homem novo, absoluto em matéria e espírito.

Chardin afirma que a constituição dessa megassíntese final depende única e exclusivamente 
da iniciativa humana, proclamando que a única força motivadora capaz de impelir a pessoa 
nessa incessante busca é um sentimento: o amor. Neste sentido, o ser humano só pode ser esti-
mulado pelo amor sob a condição de que o centro operativo dessa megassíntese seja uma Pes-
soa, e não uma coisa, ou seja, somente sob a condição de relacionamento íntimo com a Palavra 
encarnada: Jesus Cristo.

Podemos assim inferir que cada pessoa humana não é só alguma coisa, mas alguém, capaz de 
conhecer, de se possuir e se doar livremente, para entrar em comunhão com os outros e com o 
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cosmo. O ser humano também assume processos evolutivos que envolvem novidades inexplicá-

veis, pois cada um de nós tem em si uma identidade pessoal única, capaz de entrar em diálogo 

frutuoso com os outros seres e com o próprio Deus, que nos foi apresentado na pessoa de seu 

Filho unigênito.

O desenvolvimento humano autêntico tem um caráter moral e implica no pleno respeito 

pela pessoa, mas que também deve prestar sua atenção para o mundo natural, sabedores de que 

a natureza possui ligações mútuas no sistema ordenado, portanto a degradação da natureza é 

um crime contra a humanidade, um desequilíbrio planetário e uma infidelidade ao projeto 

salvífico de Deus.

A visão cósmica teilhardiana comporta uma profunda revisão da espiritualidade cristã tradi-

cional, pois o seu olhar nos mostra que o mundo não pertence ao “Maligno”, mas sim se encon-

tra impregnado da ação fecunda de Deus, onde a vivência e o movimento são uma constante; 

onde o plano divino se realiza para que a pessoa opere a sua contribuição para uma transforma-

ção fecunda.

O Criador confiou ao ser humano a tarefa de levar a termo o aperfeiçoamento do universo 

criado, conforme um desígnio delineado nas leis da evolução, porquanto, para ter valor sal-

vífico, toda a ação humana deve contribuir efetivamente para a felicidade do mundo. Este é 

o princípio dominante da espiritualidade teilhardiana: a valorização da ação, do trabalho, da 

profissão e de todas as obras capazes de serem realizadas pela pessoa.

O cristão deve agir, e agir muito, caminhando com convicção pelo planeta, para que Cristo 

nasça sempre mais no mundo que o cerca; deve venerar e promover o seu esforço, sob qualquer 

forma, e, sobretudo, um esforço que mais diretamente contribua para aumentar a consciência 

do ser na humanidade.

Na conclusão desta reflexão, podemos enxergar que a ternura Deus envolve tudo o que exis-

te, como claramente afirmado no parágrafo 245 da Laudato si:

Deus, que nos chama a uma generosa entrega e a oferecer-lhe tudo, também nos dá 

as forças e a luz de que necessitamos para prosseguir. No coração deste mundo, per-

manece presente o Senhor da vida que tanto nos ama. Não nos abandona, não nos 

deixa sozinhos, porque se uniu definitivamente à nossa terra e o seu amor sempre nos 

leva a encontrar novos caminhos. Que Ele seja louvado!
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A SANTA DE APARECIDA E O CONTEXTO HISTÓRICO 
EM QUE FOI ENCONTRADA

LINA BOFF1

Os fatos aqui comentados não seguem uma ordem cronológica de acontecimentos. São 
fatos, porém, que mostram como as autoridades eclesiásticas se ocuparam da Santa de Apa-
recida. Primeiro, para reforçar a tendência religiosa devocional de uma realidade humana que 
ainda não podia considerar-se povo e buscava sua identidade cultural. Segundo, para dar uma 
dimensão universal às expressões da fé que lhes daria sentido a um tipo de vida de colonizados 
e escravos, sistema a que eram submetidos pela coroa de Portugal, ou melhor dizendo, pela 
Península Ibérica.

As autoridades civis, a política da época e até mesmo os militares mais tarde, serviam-se 
desta devoção popular para interesses outros que não aqueles buscados pela fé do povo daque-
le tempo. A situação em que as Capitanias e as Províncias dos séculos XVII e XVIII viviam 
era favorecida pela geografia do lugar, mas de modo especial pela ganância das riquezas aqui 
encontradas.

Os primeiros vagidos históricos da independência do Brasil se encontram presentes no con-
flito chamado Guerra dos Emboabas2 que se dá nos anos 1708-1709 ocorrida nas Minas Gerais. 
Este conflito é considerado uma luta sem quartel porque a disputa se deu entre a Capitania de 
São Paulo e a de Minas do Ouro, que era a Capitania da coroa mas logo foi integrada à Capi-
tania de São Paulo.

1  Lina Boff é professora emérita da PUC-Rio, dá cursos em várias frentes da Teologia Sistemático-pastoral, Mariologia e 
Sobre o Espírito Santo em Lucas no Centro no Loyola de Fé e Cultura, Dioceses e Paróquias dos lugares mais distantes 
do Brasil para as quais é solicitada, pastoralista na sua Paróquia e acaba de lançar três livros dentro de um ano. O último 
deles foi pelas Paulinas que se encontra na segunda edição com o título: Aparecida: 300 anos de romaria em prece 
que vale a pena conhecer e também aprender a rezar a exemplo de Maria de Nazaré, a nossa Santa de Aparecida.

2  Cf. AA.VV. Sociedade Brasileira. Uma história através dos Movimentos Sociais. Rio de Janeiro: Record, 2001, p. 
302. Há autores que defendem este nome como sendo um nome que dá a ideia de que emboaba é sinônimo de inimigo, 
estrangeiro ou forasteiro. 
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Com este fato, juntaram-se as duas Capitanias para exigir da coroa de Portugal mais conces-

sões com a finalidade de abraçar a Bahia e outros Estados a aderirem na conquista pelo Ouro, 
pelo Café e pela criação de gado vacum.3

A estes conflitos chamados de guerra sem quartel seguem-se a Guerra dos Mascates em 1711 
no nordeste de Pernambuco, a Revolta de Vila Rica em 1720 entre paulistas e os forasteiros 
chamados de emboabas; e em 1720 a 1735 temos o Levante do Terço Velho na Bahia, corporação 
da tropa de soldados que reivindicavam melhores salários. Deve-se levar em conta também os 
pequenos e grandes conflitos das outras cidades das demais províncias que compunham o Brasil 
daquela época.

É nesse contexto que se dá o conhecido e celebrado fato histórico do “milagroso” encontro 
de uma imagem pescada em dois pedaços na rede de humildes pescadores escravizados ao fati-
gante trabalho da pesca mesmo em tempo não sazonal.

1. A Santa que se deixa encontrar

A pequena imagem de Aparecida é encontrada e ganha uma significação inesperada até mes-
mo pelos três pescadores. Provavelmente, movidos por uma fé também escrava, viram nela os 
traços que os identificava com sua condição e também com os valores que buscavam.

Se pensarmos bem, deve-se atribuir a propagação da devoção e do culto a essa imagem de 
cor escura encontrada nas águas do Rio Paraíba, aos três escravos pescadores. Foi a partir deles, 
suas famílias, suas mulheres e filhos com certeza – fato apenas mencionado pelos registros que 
se encontrou – junto com as famílias vizinhas que começaram a cultuar e a invocar a pequena 
imagem nas suas necessidades.

Num contexto em que não havia lugar social, nem mesmo cultural e religioso para estas 
pessoas escravizadas, a única identificação passou a ser a Santa Negra trabalhada em barro. Afir-
mamos hoje que foi a figura mais forte na criação do Centro Nacional da Fé do povo brasileiro.

2. Quem é esta Santa de cor escura

Á a Mãe Aparecida, a Grande Madre, a “madroeira” que abraça cada filha e cada filho que 
vem a Ela. Ela é a Mater que faz “milagres” para socorrer quem a invoca com fé. O fato da pesca 
abundante que se seguiu ao tão falado encontro da imagem nas águas, é considerado seu pri-
meiro “milagre” ou graça concedida a seus filhos e filhas.

3  Cf. AA.VV. Sociedade Brasileira, cit., pp. 300-305.
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Conta-se que as velas que ladeavam o altarzinho preparado pelo carinho e cuidado das mu-

lheres dos pescadores e suas vizinhas acendiam-se e apagavam-se sem que alguém interviesse. 
Estas manifestações de fé tornam presente a graça recebida e que ainda hoje são representadas 
na sala das Promessas. Basta fazer uma visita à Sala das Promessas ou dos Milagres, como o povo 
assim a chama para compreender e captar a dimensão da fé que este deposita na intercessão da 
Mãe Aparecida junto a seu Filho Jesus.

As manifestações de fé das pessoas que visitam o Santuário Nacional de Aparecida levam 
consigo figuras esculpidas, seja em madeira ou barro, seja moldadas em cera, pinturas ou de-
senhos. Oferecem também presentes que lhes são caros, como o vestido de noiva que marca a 
história de uma mulher e de um homem que se unem pelo sacramento do matrimonio, a bata 
do batismo de um filho, o quadro precioso da Virgem que era colocado no lugar de destaque e 
respeito no oratório da Casa Grande, mas também da Senzala.

Tal modo físico e artístico de manifestar a fé representa a graça recebida pela recuperação de 
um membro do corpo que lá está modelado em barro ou cera, ou madeira e assim por diante. 
Representa sim membros de um corpo sofrido que foram atingidos por doenças ou partes do 
corpo que foram maltratadas, tocadas por um tombo ou mesmo por terem sofrido acidentes 
de trabalho, de trânsito e outras formas de desgaste físico e psicológico a que todos estamos 
sujeitos.

Na Sala dos Milagres a pessoa se encontra em meio a uma multidão de figuras representati-
vas da cura não só de seu corpo que é carne sanada, mas também do corpo que é alma, mistério 
insondável portador do mistério humano que ninguém ousa tocar nem sequer conhecer.

Desse modo o povo expressa sua fé, recobra a paz do corpo físico que se livrou da angústia 
e da dúvida e do corpo identidade que se confirma na fé, na esperança e no caminho do pros-
seguimento de uma vida em constante luta com seus momentos altos e baixos do cotidiano.

Trata-se de expressões relacionadas com a fragilidade do ser humano e o poder da fé que faz 
de seu Deus aquele que cura, que consola e que pacifica. A humanidade sempre buscou nessas 
expressões de fé sua relação que ultrapassa a condição limitada da fragilidade humana desde a 
antiguidade. Enquanto o povo escravo busca uma identificação própria numa pequena ima-
gem que não é a Nossa Senhora da Conceição branca, com vestes bordadas e coroa brilhante, 
apresentada pelos mandantes de uma terra com muitos donos e violentada nas suas entranhas 
cheias de riquezas, as pessoas escravizadas buscam modos de agradecer as graças recebidas de 
uma outra Senhora que encontraram nas águas do Rio Paraíba com quem se identificam.
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3. Eram montões de gente

Eram homens e mulheres negros, famílias inteiras degredadas e não queridas pela coroa nem 
mesmo pela África. Estes montões de gente eram obrigados a deixar de lado sua identidade-pá-
tria sem saber o que iam fazer e como seriam tratados. História esta que jamais deve se repetir 
em nação nenhuma.

Numa época em que o Brasil ainda não era o país que é hoje, ela continuou e continua a se 
fazer presente na fé do Brasil todo concedendo a quem a invoca as graças pelas quais é suplicada 
e dá esperança de vida digna e liberdade de expressão religiosa e cultural a todos.

Se quisermos fazer uma rápida leitura da Santa nesse contexto esta nos sugere dizer que a 
pequena imagem de cor escura, vestida como as mulheres escravas negras, com as feições enter-
radas nos longos cabelos, com pescoço curto também socado sobre os ombros, com olhar de paz 
e mãos postas para o céu, fazia a diferença da Senhora da Conceição de cor branca, com porte 
altivo e de matrona que se sobressai às mulheres do tempo e lhes era imposta para a devoção e 
para suplicar-lhes as necessidades de escravos.

Para encontrar o sentido profundo da condição humilhante e sofrida em que estas pessoas 
viviam buscaram nos registros da própria natureza humana o sentido profundo de sua terra-pá-
tria, dos seus cultos e do jeito de expressar sua fé.

4. A Santa de Aparecida e os movimentos de liberdade

Chega-se assim ao apogeu da crise do sistema colonial em fins do século XVIII e inícios 
do século XIX com o crescimento dos antagonismos entre a Colônia e a Metrópole. A santa 
brasileira passa a ser invocada por uma população cada vez mais expandida das Capitanias a 
ponto de se tornar uma santa nacional. Primeiramente, começou a ser invocada como a Mãe 
compadecida do povo brasileiro.

Em 1817 celebra-se primeiro centenário do encontro da Santa Negra na águas do Rio Paraí-
ba. O lugar geográfico de Aparecida passa a ter uma dimensão cada vez mais forte e firme com 
as celebrações e as romarias que se tornam cada vez mais frequentes e numerosas.

Junto a estas expressões de fé do povo escravizado soma-se uma ininterrupta passagem de 
animais carregados com as riquezas extraídas das Minas do Ouro para as demais Capitanias 
sobretudo, a Capitania de São Paulo.

A Santa das Novas terras toma uma dimensão cada vez mais nacional em seu sentido de gen-
te que busca a própria identidade como Nação, como Brasil. Aparecida como lugar geográfico 
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era inexpressivo por se situar em terras inóspitas. Oferecia uma vista mais ampla no Morro dos 

Coqueiros onde se situava o primeiro pequeno santuário de Nossa Senhora Aparecida e nada 

mais.

Mas era lugar de passagem da Capitania de Minas para a Capitania de São Paulo com burros 

carregados de riquezas. A observação de estrangeiros que vinham fazer suas pesquisas aqui na-

quele tempo, como por exemplo, Saint-Hilaire, francês e botânico como também pesquisadores 

alemães, sabe-se que esta terra oferecia lugar para todas as categorias de pessoas que vinham do 

mundo civilizado.4

Nesse contexto, o Vale do Paraíba se tornou, desde seus inícios, lugar favorável de enrique-

cimento pelo fato de que a Estrada Real passava por Guaratinguetá, lugar pouco mais desen-

volvido do que Aparecida até nos dias de hoje. D. Pedro I, segundo o relato de suposição de 

alguns jornalistas, entrava para pedir graças à santa tão invocada e conhecida pelos favores que 

concedia. Estaria na intenção da monarquia bênçãos para a independência das novas terras.

Todos os que passavam pela estrada do Morro dos Coqueiros paravam para saudar e suplicar 

Nossa Senhora Aparecida. A devoção e as visitas à pobre capelinha construída no Morro dos 

Coqueiros se tornam frequentes e a fé na pequena imagem encontrada nas águas do Rio Paraíba 

levou até o príncipe regente, D. Pedro I a percorrer o mesmo caminho. Por aí passando foi à 

capela da Santinha, rezou diante da imagem de barro antes de seguir para São Paulo. Suposta-

mente depois, teria recebido as bênçãos da Mãe Aparecida ao proclamar a Independência do 

Brasil. A partir de agora cuidaria ele das necessidades importantes de Aparecida.5

Nesse contexto houve muita confusão com os ovos de ouro que a Santinha botava naquele 

pequeno santuário e grandes disputas se estabeleceram. Foram chamados os padres alemães 

com fama de que tudo colocariam em seu devido lugar e daria outra ordem a todas as disputas 

em movimento.

Esses missionários ficaram estupefatos pela fé religiosa que as pessoas iam até a Santinha. 

Eram frequentes os batizados que vinham de longe porque faziam promessa de batizar seus 

filhos naquele ainda pequeno santuário. Assim registra o padre encarregado da Crônica da co-

munidade religiosa dos padres.

4  Cf. ALVAREZ, RODRIGO, Aparecida. A biografia da santa que perdeu a cabeça, ficou negra, foi roubada, 
cobiçada pelos políticos e conquistou o Brasil, pp. 170ss.

5  Cf. ALVAREZ, Rodrigo. Aparecida... cit., p. 120ss).
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5. A rainha Negra e a princesa Branca

Retomando um pouco a nossa história. Estamos na época da princesa Isabel Cristina que 
assinou a Lei Áurea e se projetou como a protetora do povo brasileiro. Não podendo engravi-
dar para deixar herdeiros ou herdeiras tentou vários tratamentos possíveis naquele tempo e por 
último foi com seu consorte às Águas de Caxambu. Voltando de lá para o Rio de Janeiro, os 
dois passaram por São Paulo e resolveram visitar a Santinha e quem sabe, Aparecida poderia 
interceder pela princesa diante de uma gravidez impossível?

Chegando em Guaratinguetá houve festas e honrarias para recebe-los. No dia seguinte, festa 
de Nossa Senhora da Conceição, sem dúvida, a da Colônia, os dois foram a missa na capela de 
Aparecida e a princesa fez uma exibição pública de seu poder. Quem narra este fato é o jorna-
lista Alvarez já citado várias vezes. A princesa quis mostrar a missão a que viera, pois era filha de 
D. Pedro I, ausente da colônia naquele momento.

A princesa então, publicamente, “mandou soltar um recruta da Guarda Nacional que era 
conduzido algemado para a cadeia. Gesto simbólico de uma espécie de milagre imperial atri-
buído à Santa de Aparecida. Tal gesto teria apontado para o evento da Lei Áurea assinada pela 
princesa Isabel Cristina? E pelo milagre do escravo das correntes que rolaram pelo chão?

Este fato que causou estupor na alta classe colonial levou a princesa Isabel Cristina a depo-
sitar uma coroa de trezentas gramas de ouro e quarenta diamantes aos pés da Santa em agrade-
cimento pela gravidez conquistada e tão desejada.

Toda a pessoa que vai ao Santuário Nacional da fé brasileira e visita a Sala das Promessas ou 
dos Ex-votos pode ver a coroa de ouro da rainha da monarquia que deixou lugar para a Rainha 
Negra com quem os escravos se identificavam.

6. A Santa de Aparecida é uma marca histórica

Estamos vendo como Nossa Senhora Aparecida foi interpretada e divulgada pela Igreja Ca-
tólica que cada vez mais se firmava tendo à frente um símbolo religioso e muito aceito por to-
dos. Na medida em que a colônia portuguesa ia vendo que as terras brasileiras avançavam como 
Nação independente, as relações entre os eclesiásticos e os membros do Estado se tornavam 
sempre mais frequentes.

Primeiro, porque a Igreja queria se afirmar frente às novas denominações religiosas e polí-
ticas que emergiam no cenário nacional6. Referimo-nos ao avanço do Positivismo que entrou 

6  Cf. Peters, José Leandro. Nossa Senhora Aparecida no discurso da Igreja Católica no Brasil (1854-1904). Dissertação 
de Mestrado em Ciências da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora, junho de 2012.
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com a proclamação da República. Basta ver a instituição da Bandeira Nacional com o lema 

“Ordem e Progresso”, marcas que ainda hoje se encontram na cidade do Rio de Janeiro, segun-

da grande capital da Nação, como por exemplo, o Templo dedicado à deusa da Razão.

Segundo, porque com a Lei Áurea assinada pela Princesa Isabel Cristina, os negros começa-

vam passar da escravidão para serem integrantes do “povo brasileiro”; a imigração que vinha dos 

diversos países da Europa, sobretudo as Ordens e Institutos Religiosos femininos e masculinos 

que traziam o progresso junto com a evangelização, estes também tinham sua influência.

Diante da dinâmica social que vinha crescendo os membros da Igreja viam estar se forman-

do na nova terra do Brasil uma identidade brasileira. A construção de laços nacionais em torno 

da pequena Santa demonstrava a presença atuante do catolicismo.

Com a proclamação da República em 1889 cessa a monarquia de D. Pedro II e quem se 

tornou a Rainha do Brasil não foi Isabel Cristina, mas a Santa de Aparecida. Os ministros que 

compunham a governo da República eram: Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, Campos Sales, 

Aristides Lobo, Benjamin Constant, membros da Maçonaria e outros. O presidente Marechal 

Deodoro da Fonseca e o Vice Floriano Peixoto determinam a separação de Igreja-Estado e co-

meça a chamada Cristandade.

7. A coroação da Santa de Aparecida

Em 1904 foi coroada oficial e publicamente a Santa de Aparecida um dia depois da festa 

republicana da Independência, ano em que se comemorava 50 anos da proclamação do dogma 

da Imaculada Conceição. Os bispos da Igreja católica acorreram a esta solenidade dos vários Es-

tados com um público de 15 mil fiéis, cerca. A cerimonia se deu com grande pompa e fé, diante 

da cura de pessoas que aí se encontravam e outros “milagres” que o povo proclamava na sua fé.

A liderança mais forte era a dos bispos da época, como Dom Sebastião Leme com seu pe-

dido ao papa Pio XI para que promovesse Nossa Senhora da Conceição Aparecida ao posto de 

Padroeira do Brasil. Segundo os historiadores, por esta ocasião a Santa sai de Aparecida e vem 

para o Rio de Janeiro num vagão de trem todo enfeitado e feito uma pequena Capela onde a 

Santa é rezada e cantada pelos fiéis e autoridades que a acompanhavam ao destino da então 

capital do país.

A Santa de Aparecida fez sua peregrinação mais importante por todo o Brasil em 1931. 

Quando chegou ao Rio de Janeiro foi recebida com grande cerimonia estando presentes o nún-

cio apostólico que representava o Vaticano, autoridades civis, religiosas e militares.
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Dom Sebastião Leme aproximou-se da Santa para beijar-lhe os pés e Getúlio Vargas, o 

governador gaúcho que havia tomado o poder com o golpe de Estado de 1930 fez o mesmo. 
Aparecida não era só de São Paulo, mas era do Brasil inteiro.

8. A Santa de todos os brasileiros e brasileiras

A Mãe Aparecida começou a ser cultuada e conhecida primeiro, pelos pescadores escra-
vizados que buscavam nela alento para os seus sofrimentos e angústias. A estes protagonistas 
encontramos os registros da atenção que os bispos lhe davam. Os membros que se sucediam no 
poder político do Brasil da monarquia, das terras livres e independentes da colônia e por fim do 
Brasil republicano, dos presidentes e dos generais, também deram à Santa encontrada nas águas 
do Rio Paraíba uma atenção especial como símbolo do coletivo que precisava se autoafirmar 
diante das outras nações.

Os generais também tinham na Santa de Aparecida uma protetora. Esta atitude foi demons-
trada na chamada revolução de 1964 com a saída de João Goulart da presidência tomando o 
controle do Brasil o marechal Humberto Castelo Branco. Foi época em que a Santa peregrinou 
pelo Brasil inteiro para pedir bênçãos e graças para a Nação Brasileira.7 No entanto, a ditadura 
se estendeu e exagerou na sua ação contra um povo que buscava sua identidade na liberdade de 
expressão e no cultivo de um ethos que o identificasse como Nação Católica.

Em tal situação já adiantada e dura, na posse do general Ernesto Geisel, cinco cardeais fo-
ram a Brasília tentar impor um freio ao barbarismo que estava sendo praticado. Se no início 
da tomada de posse dos generais foi um momento de euforia, agora a Igreja começa a tomar 
consciência e conhecimento da real situação de tortura e falta de liberdade de expressão de todo 
o tipo que imperava na sociedade.8

Não só os generais, mas também os presidentes buscaram estabelecer uma troca de honra-
rias de sua gestão com Aparecida. Juscelino Kubitschek conseguiu que a torre do Santuário de 
Aparecida fosse batizada com o nome de Brasília em troca do ferro da Companhia Siderúrgica 
Nacional que havia doado para a construção da mesma.

9. A Santa dos papas

O papa Pio XI foi o primeiro que deu atenção especial ao apreço que o povo católico de 
um Brasil, pode-se dizer, nascente na sua identidade como nação. Junto com as marcas sociais 

7  Cf. PETERS, apud, HOORNAERT, Eduardo. A Igreja no Brasil. São Paulo: Brasiliense, p. 132.
8  Cf. ALVAREZ, Rodrigo. Op. cit., pp. 191ss.
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e políticas o Brasil precisava de tudo, inclusive de um símbolo religioso com o qual o povo se 
identificasse pela sua fragilidade, pela sua cor, pela parca estatura, encontrada em dois pedaços, 
quebrada, portanto, sem o luxo das santas que vinham da colônia e mais ainda, uma imagem 
feita de barro.

Padre Victor Hugo Lapenta, redentorista, lembra que o Papa Paulo VI foi quem deu início 
às grandes peregrinações internacionais pontifícias e que, na época, os católicos tinham um for-
te desejo que ele visitasse o Brasil. Porém, havia receio que a visita do Pontífice fosse associada 
à ditadura militar. Por isso, Paulo VI não veio, mas esteve em Aparecida ainda cardeal, quando 
visitou a Argentina, na década de 1960.9

Em 1980 João Paulo II consagra o Santuário Nacional e o Parlamento Brasileiro declara 
Festa Cívica em 12 de outubro. O primeiro Papa a visitar Aparecida.

Em maio de 2007, o Papa Bento XVI permaneceu em Aparecida por dois dias, marcando 
presença na V Conferência Episcopal da América Latina e Caribe (CELAM), juntamente com 
outros 176 cardeais, e celebrando missa para os fiéis. O Documento de Aparecida teve a in-
fluência deste lugar na sua elaboração. Dentre os cardeais que participaram da Conferência es-
tava Jorge Bergoglio, arcebispo de Buenos Aires que, em março de 2013, foi eleito Papa. Quatro 
meses depois, Francisco visitou o Brasil por ocasião da Jornada Mundial da Juventude e, no dia 
24 de julho, celebrou uma missa no Santuário Nacional. Finalmente, um fato levou os bispos 
sobretudo, os do Nordeste a saírem em praça pública para defender a Santa que representa a 
Nação, o País, o Povo e sua fé numa cultura miscegenizada.

Em 1995 o chute na Santa por um evangélico levou esses bispos, com o apoio dos demais, 
a se pronunciarem publicamente, contra o ato de desrespeito e ultraje não só à padroeira nacio-
nal, mas a toda a Nação Brasileira.

Concluindo: primeiros registros do significado da Santa de Aparecida

Aos três humildes pescadores escravizados deve-se a instituição nacional de fazer da peque-
na imagem encontrada nas águas do Rio Paraíba um símbolo religioso com o qual as pessoas 
anônimas a serviço do poder da colônia portuguesa se identificavam e a ela se dirigiam nas suas 
angústias e lamentos do desterro e esquecimento em que viviam.

Dessa atitude que sempre mais ia se firmando entre as famílias dos pescadores que viviam 
ao longo do Rio Paraíba que lhes trazia vida para a sua sobrevivência, começaram a atribuir à 

9  Acesso em 20/11/2017: http://www.a12.com/jornalsantuario/noticias/tres-papas-ja-passaram-pelo-santuario-nacional.



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

156Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 58

CIBER       TEOLOGIA

CIBER       TEOLOGIA
pequena Santa de cor escura as graças que recebiam como “milagres” obtidos por sua fé e sua 

intercessão à mesma.

Temos então a pesca abundante de Felipe Pedroso, João Alves e Domingos Garcia que con-

seguem ter logo depois que reconheceram nos dois pedaços de barro escuro entre as redes, a 

imagem de uma senhora que vinha do céu porque estava com as mãos voltadas para cima.

As famílias que moram ao longo do Rio Paraíba começam fazer suas pequenas romarias, 

saindo de suas casas para juntas fazerem preces de intercessão

à Santa em quem confiavam suas dores e penúrias da vida.

Pode-se contar também com o “milagre” das velas que se acendem e se apagam sozinhas. A 

graça da visão da menina veio de Jaboticabal com sua mãe para pedir à Nossa Senhora que lhe 

desse a graça de ver com seus próprios olhos. A fé do escravo Zacarias, foragido, que ao fazer 

sua prece à sua Santa Madrinha, as correntes que lhe tolhem a liberdade das mãos e da vida se 

soltam e caem pelo chão.

O valor simbólico de cada fato aqui apresentado estimula uma via de comunicação que se 

abre para o sentido oculto de uma realidade que busca ofusca-lo aos olhos e à fé do povo ro-

meiro. Desse modo, o povo brasileiro começou a dar forma aos seus desejos mais profundos, a 

dar uma direção às suas emoções, aos seus afetos e ao seu futuro libertário através da luta e até 

mesmo do imaginário em movimento pelo caminho da identificação.

Enfim, a divulgação do símbolo da fé que se tornou nacional foi traduzido e vivido pelas 

pessoas mais simples daquele tempo. Estas pessoas fizeram da pequena Santa, uma imagem 

portadora de sentido e de esperança para todo o Brasil.

O fato de ter se tornado um símbolo nacional foi o “resultado de negociações e não de 

imposição”. No dizer do mestre em sua tese de Ciências da Religião, José Leandro Peters, “as 

relações entre os eclesiásticos e os membros do Estado, além da necessidade que a Igreja sentiu, 

nesse período, de se afirmar frente às novas denominações religiosas e políticas que emergiam 

no cenário nacional” a Pequena Grande Santa foi “compreendida como resultado de negocia-

ções e não de imposição” (cf. Peters, José Leandro. Nossa Senhora Aparecida no discurso da Igreja 

Católica no Brasil (1854-1904). Dissertação de Mestrado em Ciências da Religião da Universi-

dade Federal de Juiz de Fora. Junho de 2012, Resumo).
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SÍMBOLO NACIONAL DE REVERÊNCIA RELIGIOSA

Este foi o projeto da Igreja da época republicana: os bispos e o catolicismo oferecem ao povo 

brasileiro aquilo que o Estado não foi capaz de lhes dar. Trata-se de propor à nova nação que 

está por nascer um símbolo nacional com o qual a grande parte do povo de diferentes raças e 

cor se identificasse.

O processo de afirmação, porém, cabe à fé popular que atribui à Santa de Aparecida as gra-

ças que lhe torna a vida menos pesada e afirma a sua independência na escolha das suas relações 

com o sagrado e o movimento do mistério que o habita. Esse mistério é a encarnação de uma 

fé que se alimenta de esperança e da luta por uma vida digna.

A exigência de um olhar ético na atual situação em que nos encontramos é um desafio radi-

cal, não só par a sociedade que está aí, mas ao Estado vigente, sobretudo às Igrejas cristãs. Não 

se trata mais agora, só de Catolicismo, mas de comunhão de Igrejas de diferentes denominações.

Outro desafio é o de que, nem sempre o povo empobrecido e não considerado cidadão, tem 

contado com uma presença decidida das Igrejas a seu lado. A dignidade humana e a Consti-

tuição do nosso país são apresentadas nestas palavras: “Pessoas procurando restos nas latas de 

lixo, filas monstruosas à espera do atendimento nos hospitais, mendigos e crianças dormindo 

nas ruas”.

Estas são cenas comuns em várias capitais e até mesmo em tantas cidades do interior. É a 

vergonhosa demonstração da falta de respeito com a dignidade humana. A Constituição da 

República chamada de Constituição cidadã, diz no artigo 6º: São direitos sociais a educação, a 

saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, 

a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição.

Num momento em que corremos o risco de cataclismos políticos, sociais e ecológicos, faz-se 

urgente dar um novo sentido fundamental para a vida do nosso povo que busca na religião e no 

sagrado a solução para os problemas que se encontram nas mãos dos homens do atual Estado 

que se corrompeu como República.

Isso implica um reencontro do ser humano consigo mesmo e com uma significação que 

englobe não só a Santa de Aparecida com suas graças, socorros de todo tempo, chamados de 

“milagres”. Mas de modo especial de consciência ética que foi ofuscada e deixada de lado como 

o povo foi deixado; este não tem as oportunidades de direito para ser um cidadão da terra, antes 

que ser do céu.
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Aparecida pode continuar sendo símbolo nacional de reverência religiosa, mas não de vida 

que integra a humanidade por inteiro, enquanto a atual situação política, social e sobretudo 
humana, não se tornar realidade plena de vida em abundância que aponta para Novos Céus e 
Nova Terra (Ap).

Referências

ÁVILA, Fernando Bastos de “Cidadão”. In: Pequena Enciclopédia de Doutrina Social da 
Igreja. São Paulo: Loyola, 1991.

ALVAREZ, R. Aparecida. A biografia da santa que perdeu a cabeça, ficou negra, foi rouba-
da, cobiçada pelos políticos e conquistou o Brasil. São Paulo: GloboLivros, 2014.

AQUINO, R. S. L. Sociedade Brasileira: Uma história. Rio de Janeiro: Record, 2001.

BOFF, Leonardo. Ética da vida. São Paulo: LetraViva, 1999.

BOTTOMORE, Tom. “Cidadania”. In: Dicionário do Pensamento Social do século XX. 
São Paulo: Jorge Zahar, 2012.

DAGNINO, Evelina. Cultura, cidadania e democracia. A transformação dos discursos e 
práticas na esquerda latino-americana”. Sonia E. Alvarez, Arturo Escobar (orgs.), Edito-
ra UFMG, 2000.

HUNTINGTON, Samuel P. O choque de civilizações e a recomposição da Ordem Mun-
dial. São Paulo : Objetiva, 1997.

VV.AA. Sociedade Global, Cultura e Religião, Vozes, 1998. AA.VV. Vida Pastoral/351, 
maio-junho 2017. Número monográfico.

AA.VV. Sociedade Brasileira. Uma história através dos Movimentos Sociais. Rio de Janeiro: 
Record, 2001.

Data de recebimento 15/05/2018

Data de aprovação 25/05/2018



ISSN 1809-2888
Licenciado sob uma Licença Creative Commons

159Ciberteologia - Revista de Teologia & Cultura - Ano XVI, n. 58

CIBER       TEOLOGIA

CIBER       TEOLOGIA
RESENHA

SORGE, BARTOLOMEO. BREVE CURSO DE DOUTRINA SOCIAL .  

SÃO PAULO: PAULINAS, 2018.

Bartolomeu Sorge, sj italiano, diretor emérito da La civiltá Cattolica, nos brinda com seu 
breve curso de doutrina social. Considerado um dos maiores especialistas, em nível internacional, 
da Doutrina Social da Igreja (DSI), nos apresenta alguns temas importantes da atualidade, e os 
ilumina com os ensinamentos sociais do magistério eclesial. Assim, em apenas dez capítulos, o 
autor nos faz ter uma visão geral do que é a Doutrina Social da Igreja.

A obra se divide em quatro partes: I. Origem e desenvolvimento; II. Princípios de reflexão; 
III. Critérios de julgamento; IV. Orientações de ação. Também há um apêndice onde Sorge fala 
sobre o caminho que a Igreja na Itália traçou desde Concílio Vaticano II até nossos dias. Os 
editores responsáveis (ed. Paulinas), também pensaram em um segundo apêndice, mostrando a 
relação da DSI no contexto latinoamericano, a partir do Vaticano II. Este apêndice foi escrito 
pelo professor Élio Estanislau Gasda.

Então, na primeira parte, o autor nos apresenta o desenvolvimento da DSI em cinco fases: 
1. Fase da “ideologia católica”; 2. Fase da “nova cristandade”; 3. Fase do “diálogo”; 4. Fase de 
um novo “humanismo global”; 5. A “revolução” do papa Francisco. De forma suscinta, coeren-
te e crítica, o autor nos faz perceber como o magistério eclesial, desde a Rerum Novarum (1891) 
de Leão XIII, até os ensinamentos do papa Francisco vem pensando a questão social. Pertinente 
é sua observação em realação ao método usado na elaboração da DSI que mudou com o passar 
do tempo: com João XXIII e Paulo VI, passa-se do método dedutivo para o indutivo (inaugura-
do com a Mater et Magistra – 1961 – de João XXIII, caracterizado pelos três momentos: VER, 
JULGAR E AGIR). Este é o tempo da fase do diálogo. Entretanto, apesar de toda contribuição 
que João Paulo II e Bento XVI deram a DSI, estes voltaram ao método dedutivo, retrocedendo 
o caminho inaugurado pela Mater et Magistra. Porém, o papa Francisco, com sua insistência 
em voltar ao Evangelho, de ser Igreja em saída, faz um retorno atualizado ao Concílio Vaticano 
II e retoma o método indutivo de ver, julgar e agir. Daí porque Sorge chama esta fase atual de 
revolução.

Depois deste panorama bem geral, nos é apresentado, na segunda parte, príncipios de refle-
xão, de natureza religiosa, ética e cultural através dos quais a DSI oferece fundamentos para o 
diálogo solidário, e para a construção de novas estruturas de relação entre os povos de diversas 
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culturas, que vivem neste processo de unificação. Estes princípios de reflexão são: o princípio do 
personalismo (a dignidade da pessoa humana é o princípio fundamental de toda a vida social); 
o princípio de solidariedade ( que é uma luz diante da crise atual, principalmente econômica, 
pois incita à promoçãp de uma cultura da solidariedade) e o princípio do bem comum (aqui a 
DSI deve contribuir para a refundação deste princípio, através da promoção de um humanismo 
transcendente que combata a visão puramente empírica e cética da vida).

Já a terceira parte nos apresenta os critérios de julgamento, que segundo o próprio autor, 
constituem a parte mais relevante da DSI, porque diz respeito a uma variedade de problemas 
sociais que afetam a vida de tantos seres humanos. Como se trata de um curso breve sobre a 
DSI, o autor, com sua capacidade de síntese, não quis, pelo caráter deste seu trabalho, discorrer 
sobre todos os argumentos e ensinamentos do magistério social da Igreja. Por isto, limita-se 
nos critérios de julgamento que ainda permanecem pertinentes para a convivência humana e 
social: democracia (ao falar sobre este critério é interessante os três pontos desenvolvidos sobre 
a relação da Igreja com a democracia – 1. Ontem: a Igreja e a democracia; 2. Hoje: A Igreja e a 
crise da democracia; 3. Amanhã: A Igreja por uma democracia madura); economia (a crise da 
economia deve ser encarada como oportunidade para a promoção de uma economia solidária); 
o Estado e a Igreja (deve ser uma relação harmoniosa e de respeito, na busca do bem comum); 
e família (pertinente a reflexão sobre este critério, tendo como base a exortação amoris laetitia 
do papa Francisco).

Por fim, na quarta parte, nos são apresentadas algumas orientações de ação. A primeira visa a 
promoção de uma boa política, sinônimo de uma laicidade positiva – que promova a solidarie-
dade e a cultura do encontro –, do bem comum e do espírito de serviço. Nesta parte, o autor 
nos apresenta alguns elementos fundamentais do populismo do padre Sturzo e os compara com 
critérios que o papa Francisco, na Evangelii Gaudium, nos oferece para uma boa política. Em-
basado também em Francisco, nos é apresentado a segunda orientação de ação, que na verdade 
são duas, mas que constiutuem duas faces da mesma moeda: Justiça e misericórdia.

Portanto, o breve curso de doutrina social, de Bartolomeo Sorge, constitui importante fer-
ramenta para o estudo e aprofundamento da Doutrina Social da Igreja. É uma obra que nos 
chega em boa hora, visto que a crise de valores morais, da economia, crise das instituições e 
da política, deve nos levar a nos empenharmos para mostrar a este mundo que os valores do 
Evangelho, princípio de toda DSI, ainda podem ser vividos. Que a leitura e o estudo desta obra 
nos anime a lutarmos sempre pela dignidade da pessoa humana e promoção de relações mais 
fraternas e solidárias entre nós.

Ronaldo A. Oliveira, svd


